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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
 

ره متحدالمال  1398/حمل/26 مورخ(  223 ـ 149) شما
راالنشاء شورای عالی :  دا

 پیشنهادیه ریاست دفتر مقام محترم وزارت مالیه بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:
))به منظور جمع آوری درست و بموقع عواید ، جلوگیری از تراکم باقیات ، تطبیـق پـالن   
تعیین شده عواید و برخورد قانونی با مالیه دهنده گانی که ذمت مالیاتی شـان را در وقـت   

عینه پرداخت نمی نمایند ، نیاز است که ریاست های محترم محاکم استیناف والیـات بـا   م
 مستوفیت های والیات همکاری های الزم را بعمل آورند.

قابل ذکر است قبل از اینکه محاکم اختصاصی مالیاتی در مر کز ایجاد گردد، بـه اسـا     
کمـه ، صـالحیت   شورایعالی سـتره مح  25/10/1395( مؤرخ 961مصوبه شماره )

رسیدگی به قضایای ممنوع الخروجی و دسترسی به حسابات بانکی مالیه دهنده گـان بـه   
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل تفویض گردیده بود کـه نتـای    
مؤثر را در اطاعت پذیری مالیه دهنده گان داشت با توجه به نبـودن محـاکم مالیـاتی در    

ودیت تعداد زیادی از دوسیه های مالیاتی که باید در روشنی قوانین نافـذه و  والیات و موج
فیصله های محاکم مورد رسیده گی قرار گیرد ، مراتب به آن مقام محترم عـر  گردیـد    
متمنیست ریاست های محاکم استیناف والیات را در زمینه اصدار هدایت فرموده ، امتنـان  

 بخشند.((
مقـام محتـرم    28/12/1397ع طی پیشنهادیه به جلسه مورخ حینکه تفصیل جریان موضو

 ( هدایت ذیل صدور یافت:1064شورایعالی تقدیم گردید، در نتیجه قرار تصویب شماره )
در  20/8/1396( 848))محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم مالیاتی طبـق تصـویب )  

( 1610مرکز و محـاکم تجـارتی سـایر والیـات طبـق تشـکیل، وفـق تصـویب )        
، قضایای مالیاتی و سایر موضوعات مرتبط به آنرا عمـال  علیـه مالیـه     29/12/1396

دهندگان که ذمة شانرا به وقت معینه نمی پردازند رسیدگی مینمایند. بناًء مرجع مسـتهدی  
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در مرکز و والیات پیرامون دسترسی به اکونت بانکی آنعده مالیه دهندگان که بابت مالیـات  
صحت اقدام ممنوع الخروجی مالیه دهندگانیکه ذمـة شـانرا در میعـاد    باقیدار بوده اند و 

قانونی تادیه نمی نمایند از طریق محاکم متذکره طبق قانون اداره مالیـات و سـایر قـوانین    
 نافذه پیگیری نماید. موضوع به عموم محاکم و مراجع ذیربط متحدالمال گردد.((

موم محاکم استیناف والیـات و مراجـع   مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به ع
مربوط متحدالماال  اخبار میگردد تا آنرا بمراجع ذیربط خویش تعمیم نموده وفقـا  اجـراآت   

 مقتضی و قانونی بعمل آرند.
ره  مال شما   26/2/1398مورخ  468ـ374متحدال

الی راالنشاء شورایع  دا
ـ    8/11/1397( مؤرخ 1228باالثر نامه شماره ) ومی تـدقیق و  ریاسـت محتـرم عم

مطالعات استهدائیه محکمه ابتدائیه تجـارتی )الـ ( والیـت کابـل بعـداز ابرازنظـر       
 تا  مواصلت ورزیده است که متن استهدائیه حاوی شرح ذیل میباشد.لتدقیقی سلس

آنجائیکه قبال  در رابطه به مطالبات پولی بین اشخاص حقیقی و دولت که در آن تأدیـات  از 
طـی یادداشـت   9/4/1382(مـورخ 187) اشد بعداز مصـوبه از جانب دولت مطرح ب

(مــورخ 160و )20/2/1386( مــورخ 155و)19/11/1385(مــورخ939هـای) 
مینار علیحده در ارتباط دریافت راه حـل مـؤثر  تصـمیم    یس تدویرمبنی بر 25/2/1386

 975و طـی متحـدالمال هـای)   27/2/1386(مـورخ 138طی تصـویب )   واتخاذ 
ده گی به دعاوی پولی اشخاص علیه دولت معطل  قرار رسی5/3/1386(مورخ 1034الی

دوباره هدایت رسـیده گـی بـه    23/7/1387(مورخ 454داده شده متعاقبا  طی مصوبه)
همچو دعاوی برای محاکم داده شد و به تعقیب متحدالمال های قبلی برای محاکم تکثیـر  

ص حقیقـی را  (متذکره دعاوی اشخا454نیز گردید که برخی محاکم بعداز صدور مصوبه)
در مورد مطالبات پولی که تأدیات آن از جانب دولت باشد تحت رسیدگی قرار داده انـد و  
محکمه هذا دو قضیه را هم اکنون تحت بررسی دارد ودر معر  اعالم ختم تحقیـق قـرار   

شـورای عـالی سـتره    1396اسد  16دارد ولی طوریکه آگاهی حاصل نمودیم در جلسه
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(مـورخ  138می افغانستان بـه موضـوع انفـاذ مصـوبه)    محکمه محترم جمهوری  اسال
مبنی بر احتراز  محاکم از رسیده گی به دعاوی حقوقی  که تأدیات مالی آن 27/2/1386

 متوجه دولت باشد تأکید صـورت گرفتـه اسـت کـه محکمـه هـذا  بـین مصـوبه        
کـه اخیـرا   طـی    27/2/1386(مـورخ  138) و مصوبه23/7/1387(مورخ454)

شورایعالی محترم ستره محکمـه جمهـوری اسـالمی     16/5/1396(مورخ505مصوبه)
افغانستان بر انفاذ آن تأکید گردیده  دردوراهی قرار گرفته و فهمیـده نمیشـود کـه آیـا     

(مذکور صادر گردیده بود دوباره طی تصمیم جلسـه  138(که بعداز مصوبه)454مصوبه)
بود. بناًء اسـتهداء   لغو گردیده و یاهم موضوع  چیزی دیگر خواهد1396/اسد/16مورخ

 .میگردد تادر مورد این محکمه را رهنمائی الزم خواهند نمود
ــؤرخ   ــب بــرآن در جلســه م ــدقیقی مرت ــتهداء و نظــر ت ــورد اس / 13مطلــب م

( هـدایت  56مقام محترم شورایعالی مطـرح و طـی تصـویب شـماره )     1398حمل/
 ذیل صدور یافت.

علیه اشخاص و برعکس آن طبق فرمـان  محاکم در مورد تادیات مالی سالهای ماضیه دولت 
رسیدگی بعمل آورند. موضوع غر  توحید اجـراتت بـه    14/7/1381( مؤرخ 142)

 جمیع محاکم و مراجع ذیربط متحدالمال گردد.
هدایت فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله بـه عمـوم محـاکم اسـتیناف     

ردد تا آنرا به مراجع ذیربط خـویش تعمـیم   والیات و مراجع مربوط متحدالماال   اخبار میگ
 نموده عندالموقع مطابق آن اجراتت مقتضی و قانونی بعمل آرند.

مال شماره)   29/2/1398( مؤرخ544ـ470متحدال
راالنشای شورای عالی :  دا

تجدیدنظر ریاست دارالنشاء شورایعالی پیشـنهادیه ذیـل را بمقـام محتـرم سـتره       ۀکمیت
 : محکمه تقدیم نموده اند

))قبال  اوراق دعوی تجارتی حیات اهلل مدعی باالی نوازخان مـدعی علیـه غـر  حـل     
و فصل شرعی محول محکمه ابتدائیه تجارتی والیـت ننگرهـار گردیـده و بعـداز یـ       
سلسله اجراآت ، محکمه مذکور به سبب اقرار مـدعی علیـه مـذکور و سـند دسـت      
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( دو صـد  243000بلـ  ) داشته مدعی به اثبات دعوی مـدعی مـذکور در قسـمت م   
ــماره )  ــی فیصــله خــط ش ــائی ط ــزار دالــر امریک ــه ه ــورخ 19چهــل و س ( م

اصدار حکم نموده اند و باالثر اسـتیناف خـواهی مسـتأن  مـذکور      11/11/1395
اوراق قضیه محول دیـوان تجـارتی محکمـه اسـتیناف والیـت ننگرهـار گردیـده و        

از اینکـه نـواز    17/3/1396( مـورخ  3دیوان مذکور طی قـرار قضـائی شـماره )   
( فیصد محصول فیصله را به خزانـه دولـت نپرداختـه بـه تعطیـل      10خان مدعی علیه )

 رسیدگی قضیه تصمیم اتخاذ نموده اند.
و بعدا  ازاینکه بعداز سپری شدن ی  مـاه مهلـت از طـرف شـاکی محصـول فیصـله       

( 225اثبات دعوی مدعی از طـرف مـدعی علیـه تحویـل نگردیـده طبـق مصـوبه )       
بـه   18/7/1396( مـورخ  18طـی قـرار قضـائی شـماره )     28/2/1395خ مور

سقوط حق شکایت مستأن  مـذکور تصـمیم اتخـاذ نمـوده انـد . بعـدا  نوازخـان        
محکوم علیه مذکور طی عریضـه مطبـوع عنـوانی ریاسـت عدلیـه والیـت ننگرهـار        

( فیصـد محصـول فیصـله نمبـر فـوق بـه اقسـاط        10عار  وخواهان پرداخـت ) 
باالثر اوراق قضیه از سلسـله آمریـت حقـوق والیـت ننگرهـار محـول       گردیده است 

( 43محکمه ابتدائیه تجارتی آن والیت گردیده و محکمه طـی قـرار قضـائی شـماره )    
( افغـانی محصـول بـه    1180287به تحویل نمـودن مبلـ  )   12/12/1396مورخ 

ـ      ذکور خزانه دولت از طرف نوازخان تجویز وتصمیم اتخـاذ نمـوده انـد و نوازخـان م
بعداز اصدار قرار قضائی نمبر فوق ی  قسـط محصـول فیصـله نمبـر فـوق را مبلـ        

( یکصدوسی و ی  هـزار و یکصـد چهـل سـه افغـانی تحویـل خزانـه        131143)
دولت نموده بعداز مواصلت اوراق به دیوان تجـارتی سـتره محکمـه دیـوان مـذکور      

ـیه را ذریعـه مکتــوب نمبـر )    بـاره بــه   دو 13/3/1397( مــورخ 303اوراق قض
 18/7/1396( مـورخ  18مرجع مربوطه مسـترد نمـوده و قـرار قضـائی شـماره )     

دیوان تجارتی محکمه استیناف والیت ننگرهار را که مبنـی بـر سـقوط حـق شـکایت      
قطعـی و نهـائی    28/2/1395( مـورخ  225مستأن  بوده طبـق مصـوبه شـماره )   

ا نمـی نمایـد ایـن در    دانسته و عالوه نموده که موضوع فوق ایجاب فرجـام خـواهی ر  
حالیست که دیوان مدنی مقـام محتـرم سـتره محکمـه چنـین قضـایا را تـابع غـور         
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فرجامی  میدانند و موضـوعات را مـورد رسـیدگی فرجـامی قـرار میدهنـد و تمـام        
اشخاصی که به این ریاست مراجعه مینمایند همیشه اصـرار مـی دارنـد کـه خواهـان      

از مراحـل محاکمـاتی بـاقی مانـده اسـت       فرجام رسی میباشند زیرا که ی  مرحلـه 
بدین ملحوظ بخاطریکه در همچو قضایا و قضایای مشابه بـه آن رویـه واحـد قضـائی     
به میان آمده باشد موضوع فوق خاصتا  و درسایر موارد قضـایای مشـابه آن آیـا قابـل     
رسیدگی تجدیدنظر خواهی دانسته شود و یا تابع غـور فرجـام رسـی در زمینـه طالـب      

 میباشیم.(( هدایت
هـدایت فرمودنـد    1397/ میـرزان  30مقام محترم ستره محکمه طی حکـم مـورخ   

که )ریاست  تدقیق و مطالعات ! درمورد ابرازنظـر صـورت گیـرد.( طبـق هـدایت ،      
مقـام محتـرم شـورایعالی     20/9/1397موضوع بعداز ابرازنظـر درجلسـه مـورخ    

ـ  238مطرح و طی یادداشت شماره ) د کـه )ریاسـت محتـرم    ( هدایت فرمـوده بودن
تدقیق ومطالعات نظر جدید و جامع را تحـت نظـر احـدی صـاحب و متـین صـاحب       
اعضای محترم شورایعالی ابراز و به جلسـه بعـدی شـورایعالی تقـدیم نمایـد( حسـب       
هدایت ، ریاست محترم عمومی تـدقیق ومطالعـات درمـورد ذیـال  ابرازنظـر مجـدد       

 نموده اند.
شــورایعالی سـتره محکمــه افــاده   28/2/1395( مـورخ  225))چـون مصــوبه ) 

قطعیت قرار های مبنی بر سقوط حق اعترا  را نمی نمایـد صـرفا  بـا رعایـت مـواد      
( قانون اصول محاکمات مدنی جهـت تحصـیل محصـول فیصـله خـط      383و 382)

ها ، در مورد خاص صدور یافته و قرارهـای متـذکره مطـابق فصـل وبـاب اجـراآت       
صول محاکمات مـدنی قابـل اعتـرا  و رسـیدگی میباشـد      محاکم فوقانی در قانون ا

بناًء دیوان های عالی  فرجامی مـدنی ، تجـارتی و حقـوق عامـه در همچـو مـورد و       
موارد مشابه شکایات ، اعترا  و عذر موجـه فرجـام خـواه علیـه قـرار اسـتیناف را         
که به نسبت عدم تحویل محصول فیصـله صـادر گردیـده ، در صـورتیکه بـه داخـل       

عاد قانونی فرجام خواهی صورت گرفته باشد ، مورد بررسـی قـرار دهـد تـا زمینـه      می
رسیدگی در اصل موضوع فراهم گردد. در صـورتیکه شـاکی و معتـر  کـدام عـذر      

( 4( مـاده ) 10موجه در رابطه به موارد فوق ارائـه کـرده نتوانـد بارعایـت جـزء )     
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بـه رد فرجـام خـواهی    قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ، دیـوان هـای مـذکور    
 ایشان تصمیم اتخاذ می دارند.((

ــورخ     ــه م ــرآن در جلس ــب ب ــدقیقی مرت ــر ت ــنهاد و نظ ــدرج پیش ــب من مطل
( هـدایت  1065مقام محترم شـورایعالی مطـرح و طـی تصـویب )     28/12/1397

 ذیل صدور یافت.
))نظرتدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات تائید است. جهـت توحیـد اجـراآت بـه تمـام      

 تحدالمال گردد.((محاکم م
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله بـه عمـوم محـاکم اسـتیناف والیـات و       

مراجع مربوط متحدالماال  اخبار می گردد تا آنـرا بـه مراجـع ذیـربط خـویش تکثیـر       
 نموده  عندالموقع مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل میاورند.

ره )  مال شما  30/2/1398( مورخ 619ـ 545متحدال
راالنشاء شورای عالی :  دا

ریاسـت محتـرم عمـومی تـدقیق و      6/11/1397( مورخ 1222باالثر نامه شماره )
مطالعات ، استهدائیه محکمه اسـتیناف توقیفگـاه بگـرام کـه حسـب هـدایت مقـام        
محترم دیوان جرایم علیه امنیت داخلـی و خـارجی سـتره محکمـه بریاسـت محتـرم       

ول گردیده بود ، مواصـلت ورزیـده اسـت کـه خالصـه      عمومی تدقیق و مطالعات مح
 ذیل را افاده مینماید.

ـیه متهمـین       ))ریاست محکمه استیناف توقیفگاه بگرام در خصـوص چهـار جلـد دوس
قضایای تروریستی که در محدوده صالحیت رسیدگی محـاکم توقیفگـاه بگـرام بـوده     

ـ ولی بعد از صدور حکم محکمه ابتدائیه اعتـرا    در مـدت معینـه    موظـ   والـڅارن
استیناف طلبی ، به دیوان اسـتیناف محکمـه متـذکره بـه ثبـت نمـی رسـد و         جهت

ـ همچنان متذکر شده است که  اسـتیناف بگـرام نیـز ضـمن نمونـه گیـری       ارنوالی څ
چهار قضیه اطفال ، متذکر شده که سایر دوسیه هـا در زمـان معینـه اسـتیناف طلبـی      

مؤظـ  بـه اعتـرا  اقـدام نمـوده       ارنوالڅبه آنها نرسیده و به مجرد رسیدن دوسیه 
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و مبادرت می ورزد و از طـرف دیگـر، محـاکم در مطابقـت بـه صـراحت احکـام        
 راقبول میکند که در میعاد قانونی تقدیم گردیده باشد. یقانون، آن اعتراض

 بناًء غر  رفع مشکل فوق درمورد طالب هدایت شده اند(( 
 13/1/1398آن در جلسـه مـؤرخ   مطلب مورد استهداء و نظر تـدقیقی مرتـب بـر   

از اینکـه در خصـوص قضـایای مطروحـه مسـتهدی،       و مقام محترم شورایعالی مطرح
( 16هدایت قبلی صدور و حـل مشـکل گردیـده فلهـذا طـی یادداشـت شـماره )       

 هدایت ذیل صدور یافت.
از اینکه در رابطه به میعاد اسـتیناف طلبـی و نحـوه تقـدیم اعتـرا  بـاالی حکـم        ))

دائیه قانون اجـراآت جزائـی صـراحت تـام دارد، محـاکم مربـوط فصـل        محکمه ابت
یازدهم قانون متذکره را رعایت و اجـراآت خـویش را طبقـا  عیـار نماینـد. جهـت       

 تعمیم و رویه واحد قضائی به مراجع مربوط متحدالماال  اخبار گردد((
هدایت فوق مقام محترم شـورایعالی سـتره محکمـه بدینوسـیله بـه عمـوم محـاکم        
استیناف والیات ومراجع مربوط اخبار میگـردد تـا آنـرا بـه مراجـع ذیـربط خـویش        

 .تعمیم نموده عندالموقع مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند
ره) مال شما   2/3/1398(مؤرخ758ـ68۴متحدال

راالنشاء شورای عالی :  دا
قیق ریاسـت محتـرم عمـومی تـد     26/12/1397( مؤرخ 1461باالثر نامه شماره )

( مـؤرخ  612و مطالعات ،استهدائیه محکمه استیناف والیـت بدخشـان ذریعـه نامـه )    
غر  ابراز نظر به آنریاست محترم محـول گردیـده ، کـه خالصـه      10/11/1397

 آن چنین است :
ـیه هـای        )) ریاست محترم محکمه استیناف والیت بدخشـان راجـع بـه یکتعـداد دوس

میراثی خـود هـا را از زمـین متروکـه آبـائی       حقوقی افراد و اشخاصی که مطالبه سهام
ـیه هـای وارده،       و اجدادی شان می نمایند ولی به نسبت نداشـتن اسـناد بنیـادی دوس
( 4به قضایای دولت ارجاع میگردد و اداره قضـایای دولـت حسـب هـدایت فقـره )     

( قانون قضایای دولت از طرفین دعوی اسـناد بنیـادی مطالبـه مـی نمایـد و      8ماده )
( 8( مـاده ) 5ت عدم ارائه اسـناد بنیـادی قـانونی، مطـابق هـدایت فقـره )      در صور
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قانون قضایای دولت قرار استردادی صادر و زمـین تحـت دعـوی را دولتـی شـمرده      
در جمع امالک دولت قید مینمایند ، که به همـین علـت اشـخاص حقیقـی متضـرر و      

و محکمـه   در محکمه مربوط علیـه اداره قضـایای دولـت اقامـه دعـوی مینماینـد      
( قانون اصـول محاکمـات مـدنی شـهادت شـهود را      127ذیصالح به استناد ماده )

ـته اصـدار حکـم مـی نماینـد، در       در قضایای حقوق عامه از جمله اسباب حکم دانس
حالیکه قانون تنظیم امور زمینـداری بعـد از قـانون اصـول محاکمـات مـدنی نافـذ        

ارتبـاط همچـو موضـوعات چـه     ( قانون مـذکور ب 127گردیده جایگاه حقوقی ماده)
 بوده مرجع مستهدی در موضوع مطروحه طالب هدایت گردیده اند.((
 بمالحظه آن ، ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ذیال  ابراز نموده اند.

مرجع مستهدی در مورد دعوی زمین های عقاری بـدون سـند، ایـن سـؤال را      -۱))
ـته میشـود    مطرح نموده که آیا شـهادت در همچـو حـاالت از اسـب     اب حکـم دانس

ویاخیر؟ در رابطه باید گفت، شهادت شهود در مورد آن عـده از زمـین هـای عقـاری     
که شخص بدون اسناد مدار حکم در قضایای حقـوقی علیـه نماینـدض قضـایای دولـت      

( قـانون تنظـیم امـور زمینـداری همچـو      18دعوی می نماید، بادر نظرداشت مـادض) 
مگـر اینکـه شـاهد بـه سـبب خریـد ملکیـت از        شهادت ملکیت را ثابت نمی کند. 

شخص دیگر ادای شهادت نمایـد و شـخص بـایع اسـناد بنیـادی داشـته باشـد در        
آنصورت نهایتا  منتهی به سند خواهـد شـد، بـا نظرداشـت همـین نکتـه حسـا  در        

(مــؤرخ 1254قـانون تنظـیم امــور زمینـداری منتشــرض جریـدض رســمی شـماره)     
بارتباط زمـین وملکیـت تصـریق وقیـد گردیـده        اسناد مدار اعتبار 1396/حمل/26
 است.

بعداز صدور قرار ادارض قضایای دولت مبنـی بـر دولتـی بـودن ملکیـت متصـرفۀ        -۲
اشخاص، محکمه باید نوعیـت دعـوی شـخص را علیـه قضـایای دولـت مشـخص        
نماید، در صورتیکه شخص ادعـای ملکیـت مطلـق را علیـه نماینـدض ادارض قضـایای       

رین حالت شخص حقیقی مکل  اسـت دعـوی خـود را بـه اسـناد      دولت می نماید، د
( قانون تنظیم امور زمینـداری پیشـبینی شـده اسـت در محکمـۀ      18معتبر که در مادض)

 ذیصالح به اثبات برساند.
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اگر شخص حقیقی علیه نمایندض قضایای  دولـت ادعـای زمـین متصـرفه  بـدون       -3
بدانـد، دریـن حالـت شـرایطی کـه      اسناد را نموده و خود را ذوالید و حایز ملکیـت  

(قانون تنظیم امور زمینداری پیشبینی گردیـده اگـر در مـورد تحقـق پیـدا      19در مادض)
کند، محاکم به منظور تـأمین عـدالت و تطبیـق قانونیـت  در حـل وفصـل  همچـو        

(قـانون مـذکور را در نظـر گرفتـه، اجـراآت قـانونی و       19قضایا مندرجات مـادض) 
 مقتضی نمایند.((

 3/2/1398ورد استهداء و نظـر تـدقیقی مرتـب بـرآن در جلسـه مـؤرخ       مطلب م
( هـدایت ذیـل صـدور    125مقام محترم شورایعالی مطرح وطـی تصـویب شـماره )   

 یافت.
) نظرریاست عمومی تدقیق و مطالعات تائید است جهـت توحیـد مرافـق قضـائی بـه      )

 ((جمیع محاکم محتدالماال  اخبار گردد
فوق بدینوسیله بـه عمـوم محـاکم اسـتیناف والیـات و      مراتب مندرج تصویب شماره  

اخبار گردید، البته آن را بـه مراجـع ذیـربط خـویش تعمـیم       متحدالماال مراجع مربوط 
 یاورند.آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل ب عندالموقع مطابقونموده 
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ره  مال شما  1/3/1398مورخ  683ـ620متحدال
الی س راالنشاء شورایع  تره محکمهدا

شـواری محتـرم عـالی حاکمیـت      1396حسب هدایت مصوبه شماره دهـم سـال   
سـتره محکمـه ج.ا.ا   »ومبارزه علیه فسـاد اداری کـه چنـین مشـعر اسـت :       قانون

اقدامات الزم را برای نشـر خالصـه از قضـایای کـه نهـائی وقطعـی میگـردد روی        
نشـر فیصـله هـا    دست گیرد تا زمینه نظارت مردمی  نیـز مسـاعد گـردد، فارمـت     

 «.تحت نظر معاون صاحب دوم ریاست جمهوری ترتیب گردد
ـ  ا آمریـت محتـرم عمـومی اداری قـوه قضـائیه      جدول مذکور بکشل ابتدائی ترتیب وب

شری  ساخته شد که باالخره فارمت مذکور بعد از مالحظـه شـد مقـام محتـرم سـتره      
ح وطـی  مطـر  عـالی  مقام محتـرم شـورای   29/12/1396محکمه در جلسه مورخ 

( مورد تائید مقام محترم شـورای عـالی قـرار گرفت.فارمـت     1626تصویب شماره )
مذکور بعد از ی  سلسله اجراآت حسـب هـدایت مقـام محتـرم سـتره محکمـه از       

تـدقیق ومطالعـات   طرف هیئت موظ   در همآهنگی با ریاست هـای محتـرم عمـومی    
عـد از تصـحیحات در   وریاست محترم پالیسی وپالن  مورد بـازنگری قـرار گرفـت وب   

مقام محترم شـورایعالی مطـرح و طـی تصـویب شـماره       2/11/1397جلسه مورخ 
 ( هدایت ذیل صدور یافت:925)

نشر احکام قطعی ونهـائی محـاکم ابتدائیـه، اسـتیناف ودیـوان      ))ایزاد در طرح فارمت 
وتجارتی  تائید اسـت، بـه جمیـع محـاکم     های فرجامی شامل قضایای جزائی، حقوقی 

 لماال  ابالغ گردد.(( متحدا
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسـیله بـه عمـوم محـاکم  اسـتیناف والیـات       

ابالغ وی  کاپی فارمت متـذکره در ضـمیمه گسـیل اسـت تـا آنـرا       ومراجع مربوط 
  به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده وفقا  اجراآت بعمل آرند.
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 می افغانستانستره محکمه جمهوری اسال
 ریاست محکمه استیناف  }                    {

ئیه}                  دا بت  {      ریاست محکمه ا
دیوان        }                         {  ریاست 

 در قضایای جزائی محاکم ابتدائیهفارمت نشر احکام قطعی 

قعه وا نوع  قضیه و  فین  طر شهرت   

قعه  وا نوع  والڅشهرت    رن ا  

قعه  وا محل  شهرت محکوم    
قعه  وا خ  ری تا ظیفه محکوم   و  

 
حری   ت سیب 

دعوی شهرت وکیل    

 
ابطه محکوم  ر
ر بامتضر ر   شهرت متضر  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

خالصه جریان    
قعه وا  

 

 
ه  خالصه دالیل ومطالب

څارنوال  
 

 
خالصه دفع متهم  
ویا وکیل مدافع  

 
ست  اللدخالصه ا

هئیات قضائی  
حکم نص   

 
 

 

سبب قطعیت حکم 
ئیه دا بت محکمه ا  

 محل امضاء امر باصالحیت }                 {                                                    139تاریخ    /    /      
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 {  ریاست محکمه استیناف  }                  

دیوان        }                         {  ریاست 
 

 استیناف در قضایای جزائی فارمت نشر احکام قطعی محاکم

قعه وا نوع  قضیه و  فین  طر شهرت   

قعه  وا نوع  والڅشهرت    رن ا  

قعه  وا محل  شهرت محکوم    
قعه  وا خ  ری تا ظیفه محکوم   و  

 
حری   ت سیب 

دعوی شهرت وکیل    

 
ابطه محکوم  ر

ربامتض ر  
ر  شهرت متضر  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

ن   ا  خالصه جری
عه واق  

 
ه   ی تدائ ات قضائی محکمه اب ی ئ ه استدالل   

 
 

ه ی تدائ نص حکم محکمه اب  

 
 

اعت  ن ا ق وی را   ت والخالصه دالیل اع څارن  

 
 

خالصه اعترا  ومدافعات متهم ویا وکیل مدافع  

 
 

اف خالصه استدالل محکمه است ن ی  

 

 نص حکم  
 
ناف  ی یت حکم محکمه است سبب قطع  

 محل امضاء امر باصالحیت }                 {                                                    139تاریخ    /    /      
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 دیوان        }                         {

 
 

 ائیدر قضایای جزنهائی دیوان های فرجام فارمت نشر احکام 

قعه وا نوع  قضیه و  فین  طر شهرت   

قعه  وا نوع  والڅ شهرت   رن ا  

قعه  وا محل  شهرت محکوم    
قعه  وا خ  ری تا ظیفه محکوم   و  

 
حری   ت سیب 

دعوی شهرت وکیل    

 
ابطه محکوم  ر
ر بامتضر ر   شهرت متضر  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

ن   ا  خالصه جری
عه واق  

 
ه  ی تدائ نص حکم محکمه اب  

 
 

افنص حکم محکمه  ن ی است  

 
 
 
 

اعت  ن ا ق وی را   ت والخالصه دالیل اع څارن  

 
 

ن قضائی یل مستشارا  تحل

 
 
 
 

رار   نص ق
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 ریاست محکمه استیناف  }                    {

ئیه}                  دا بت  {      ریاست محکمه ا
دیوان        }                         {  ریاست 

 محاکم ابتدائیه در قضایای حقوقیفارمت نشر احکام قطعی 

فین طر نوع  دعوی شهرت  نو  آ  

موضوع دعوی   مدعی  
دعوی  نوع  ع   ف وکیل مدا  

 
نوعیت وموقعیت 
ها ب مدعی  لیه   مدعی ع  

 
خ  ری وتا ر  نمب
 حکم 

ع  ف وکیل مدا  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

خالصه دعوی ومطالبه  
مدعی   

 

فعات   خالصه مدا
مدعی علیه  

 

 
خالصه استدالل 
هئیات قضائی  

 
 

حکم صن  

 
 

 
 

سبب قطعیت حکم 
ئیه دا بت محکمه ا  
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 {ریاست محکمه استیناف  }                    
دیوان        }                         {  ریاست 

 
 محاکم استیناف در قضایای حقوقیفارمت نشر احکام قطعی 

فین  طر نوع  دعویشهرت  نو  آ  

موضوع دعوی   مدعی  
دعوی  نوع  ع   ف وکیل مدا  

 
نوعیت وموقعیت 
ها ب مدعی  لیه   مدعی ع  

 
خ  ری وتا ر  نمب
 حکم 

ع  ف وکیل مدا  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

 
خالصه دعوی ویا 
اعترا  درمرحله 

ستینافی  ا  
 

 
فعات ویا  خالصه مدا
دفع اعترا    

 

 
خالصه استدالل 
محکمه استیناف  

 
 

حکم نص  

 
 

 

 

سبب قطعیت حکم 
استینافمحکمه   
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 

 دیوان        }                         {
 

 فارمت نشر احکام نهائی دیوان های فرجام در قضایای حقوقی

 

فین  طر نوع  دعویشهرت  نو  آ  

موضوع دعوی   مدعی  
دعوی  نوع  عوکیل مد   ف ا  

 
نوعیت وموقعیت 
ها ب مدعی  لیه   مدعی ع  

 
خ  ری وتا ر  نمب  
ر  را ق ع   ف وکیل مدا  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

ه مدعی خال  صه دعوی ومطالب  
 

ه  فعات مدعی علی خالصه مدا  
 

ه  ئی خالصه استدالل وحکم محکمه ابتدا  

 
 

خالصه استدالل وحکم محکمه استیناف  

 
  

 
خالصه دالیل واعترا  فرجام خواه  

خالصه تحلیل وارزیابی مستشاران  
قضائی  

ر قطعیت حکم  رار مبنی ب نص ق  
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 }                         {محکمه استینافریاست 
 }                         {محکمه         ریاست 

 
 محاکم ابتدائیه در قضایای تجارتی فارمت نشر احکام قطعی

آن دعوی ونوع  ت  صحا شهرت ا  

موضوع دعوی   مدعی  
دعوی  نوع  ع   ف وکیل مدا  

 
نوعیت وموقعیت 
ها ب مدعی  لیه   مدعی ع  

خ حکم  ری تا ع   ف وکیل مدا  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

ه مدعی   خالصه دعوی ومطالب  
 

فعات مدعی عل  یهخالصه مدا  
 

ه  ل مدعی علی قاب مت دفع ویا دعوی   
 
 

خالصه استدالل هئیات قضائی  

 
  

 
 نص حکم

 

 
 

ه ئی دا بت سبب قطعیت حکم محکمه ا  
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 ی افغانستانستره محکمه جمهوری اسالم
 }                         {محکمه استینافریاست 
 }                         {   دیوان تجارتیریاست 

 
 فارمت نشر احکام قطعی محاکم استیناف در قضایای تجارتی

آن دعوی ونوع  ت  صحا شهرت ا  

موضوع دعوی   مدعی  
دعوی  نوع  ع   ف وکیل مدا  

 
نوعیت وموقعیت 
ها ب مدعی  لیهمد   عی ع  

خ حکم  ری تا ع   ف وکیل مدا  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

ه   ئی دا بت حکم محکمه ا  
 

خالصه اعترا  مستأن    
 

ه  أن  علی فعات مست خالصه مدا  

 
 

خالصه استدالل محکمه استیناف  

 
  

 
 نص حکم

 

سبب قطعیت حکم محکمه استیناف   
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 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 }                         {دیوان                      
 
 

 فارمت نشر احکام نهائی دیوان فرجام در قضایای تجارتی

دعوی ونوع ت  صحا ن شهرت ا آ  

موضوع دعوی   مدعی  
دعوی  نوع  ع   ف وکیل مدا  

 
نوعیت وموقعیت 
ها ب مدعی  لیه   مدعی ع  

ر   را ق خ  ری تا ع   ف وکیل مدا  

 

 

 

 

شهرت قضات  

اسم     

تخلص     

ظیفه    و  

 

ه مدعی   خالصه دعوی ومطالب  
 

ه  فعات مدعی علی خالصه مدا  
 

خالصه استدالل ونص حکم محکمه ابتدائیه    

 
 

استدالل وحکم  محکمه استیناف خالصه  

 
 

 

 
ل واعترا  فرجام خواه خالصه دالی  

 
خالصه تحلیل وارزیابی مستشاران قضائی   

رقطعیت حکم  دیوان مبنی ب رار  نص ق  
 {محل امضاء امر باصالحیت }                                                                     139تاریخ    /    /      
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 تألی  دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 ترجمه :دکتورعبداهلل "عطائی"          حشمت ابوستیت                                       
 

  مصادر قانونمصادر قانون

 فهرست:

 

 22 .............................. : یریتفس مصدر و یرسم مصدر ،یخیتار مصدر انیم فرق

 24 ..................................................................... : عادت نشأت

 25 ....................................... : یقانون عرف – شود یم عرف عادت یزمان چه

 25 .......................................... : تمدن شرفتیپ از پس عادات و عرف ریمص

 28 ..................................................................... : عرف شروط

 33 ..................................... ؟ اسا  برچه و باشد قانون ندهیزا تواندیم عرف ایآ

 35 ..................................... : آورد یم بوجود عرف که را یقانون قواعد تینوع

 35 ........................................................ : قانون فروع بر عرف اثرات
 

 فرق میان مصدر تاریخی، مصدر رسمی و مصدر تفسیری :

 کلمه مصدر معانی مختلفی دارد که از مهم ترین آن دو معنای ذیل است :

گاهی مقصود از مصدر اصل تاریخی است که احکام قانون فعلی از آن گرفته  -1
: قانون فرانسه اصل تاریخی بسیاری از قوانین مصر است، -عنوان مثال شده است به

 همچنانکه قانون رومانی مصدر تاریخی بسیاری از احکام قانون فرانسه می باشد. 
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و گاهی مقصود از مصدر سلطه الزام آور قواعد قانونی است که در واقع هدف  -2
نونی چگونه بوجود می آید. که ما در این جا همین معنای دوم است، که بدانیم قواعد قا

 میتوان آن را مصدر رسمی قانون نیز نامید. 

البته هر قانونی دارای مجموعی از مصادر است، و مصادر رسمی قانون عبارت است 
از: تشریع  عـرف، قانون طبیعی، قواعد عدالت، و احیانا  دین هم از مصادر قانون به 

ر واقع اجزای غامض قانون را روشن کرده و شمار می رود. و مصدر تفسیری قانون که د
مبهمات آن را توضیق میدهد، احیانا  به عنوان مصدر رسمی قانون شمرده می شود، و 
مصادر تفسیری قانون عبارت از دو مصدر فقه و قضاء است، البتة با درنظرداشت آنکه فقه 

 –حاضر نیز  و قضاء در گذشته از جمله مصادر رسمی به حساب رفته، و حتی در زمان
 . است قانون رسمی مصادر از انگلستان همانند کشورها از بعضی در – قضاء

قابل یادآوری است که اولین مصدر از مصادر قانون " عرف " می باشد زیرا عرف راه 
 از پس که اند، گرفته آن از را خود قانونی قواعد – اولی –فطرت بوده و جوامع ابتدائی 

 مصدر عنوان به که است بوده طبیعت قانون قواعد آن از بعد و ،آمده بوجود"  دین"  آن
 . است کرده نسخ را فاسد عرفهای و کرده تهذیب را عرفی قواعد قانون،

و در مراحل تحول و پیشرفت انسان، جامعه به قوانین وضعی روی آورده، و سلطه 
امعه مورد تطبیق حاکمه ارادض خود را متمثل در وضع قوانین اعالم کرده، و آن را در ج

 قرار داده است.  

نا گفته نباید گذاشت که جامعه اگرچه از حیث وضع قانون توسط قانونگذار، ی  
قدم به پیش گذاشت اما این بدان معنا نیست که قانون گذار یگانه مصدر قانون است، بلکه 

 مچنانکهه کند، می تکمیل را آن نقصهای و کرده پر را قانون خالهای – عرف –تا اکنون 
 بوده قانونی قواعد از ای عده مصدر – کشورها از بعضی در االقل علی -  اکنون"  دین" 
 اما. باشد می قانونی قواعد رسمی مصادر از یکی نیز عدالت قواعد و طبیعی قانون مبادئ و

ورهای انگلوسکسون یکی از مهم ترین مصادر رسمی قانون بوده و سوابق کش در قضاء
کشورها قاعده قانونی واجب االحترام است، همچنانی که قضاء در پهلوی قضائی در این 
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فقه از مصادر رسمی قوانین قدیم شرعیت رومانی بوده و در زمان حاضر نیز در بسیاری از 
 کشورهای غیر انگلوسکسون . 

فقهاء و مدارسی وجود دارد که قضاء را از جمله مصادر رسمی قانون میدانند. مثل 
 مصوبات شورای عالی قضاء را به حکم قانون واجب االجراء میداند.  افغانستان که

اگرچه رتی راجق برآن است که فقه و قضاء به عنوان دو مصدر تفسیری قواعد 
قانونی است که وظیفه اساسی آنها توضیق نصوص و شرح مبهمات آن بوده، و مأموریت 

ر به وظیفه مصدر رسمی قانون آنها به ایجاد قواعد قانونی تسری نمیکند، امری که منحص
 است. 

 لهذا میتوان مصادر رسمی قانون را به گونه ای ذیل بر شمرد :

 . – وضعی قانون –قانونگذاری  -1

 عرف.  -2

 دین.  -3

 قانون طبیعی و قواعد عدالت.  -4

 فقه .  -5

 قضاء.  -6

 این جزئیات توضیق است، قانون مصدر ترین مهم – وضعی قانون –و از آنکه تشریع 
 .  کنیم می آغاز دیگر مصادر بررسی به نخست و گذاشته خاص فصل در ار مهم موضوع

 نشأت عادت : 

 عادت چگونه بوجود می آید؟

معلوم است که انسان جز درجامعه نبوده، و با بودن در جامعه روابط اجتماعی بوجود می 
 ست.آید که باید به نوبت آن تنظیم شود، و آنچه که این روابط را تنظیم میکند قانون ا

و در جامعه فطری که از راه مدنیت مسافت زیادی را نپیموده و در مرحله شکار و بداوت 
قرار داشته باشد قانون گذاری وجود ندارد که این روابط اجتماعی را تنظیم کند، لهذا 

 عادات و رسوم است که این نقش را با مراعات دو عنصر ذیل انجام میدهد :
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ت از اقدامات و برنامه ریزی شخص انسان در تنظیم :عنصر مادی که عبار عنصر اول
روابط اجتماعی آن است، که البته نمیتوان منشأ این قواعد ذاتی و مادی را به شکل دقیق و 
شمرده شده دانست. و آنچه که دراین مورد میتوان گفت آن است که انسان این طرح و 

 الهام میگیرد. برنامه شخصی خود را از مجموع محیط و عقل و غریزض بقاء 

 : عنصر روانی است که از دو عامل بوجود می آید.  عنصر دوم

تمایل به مألوف و مأنو  است : زیرا انسان عادة تمایل ندارد از آنچه که  -عامل اول :
شناخته و با آن انس گرفته است به مجهوالت انحراف کند. و به هر راهی که انسان برای 

 عادة در برگشت نیز همان راه را انتخاب میکند. اولین بار در رفت میپیماید، 

عامل دوم : غریزه تقلید است : انسان عادة از پیشوای خود تقلید میکند، همچنانکه از 
پدران و نیاکان خود تقلید میکند، و بدین سان " عادت " بوجود آمده و با گذشت زمان 

غة دینی گرفته و مشمول ثابت و ذهن نشین میگردد. گذشته از آنکه " عادت " گاهی صب
 هیبت و قداست نیز میگردد. 

 : قانونی عرف –چه زمانی عادت عرف می شود 

هرگاه دو عنصر مادی و روانی عادت فراهم گردیده، و از سوی مردم به شکل مستمر و 
دائم مورد پیروی قرار گرفته، و در روابط اجتماعی خود آن را ملزم دانسته، و تجاوز و 

را نوعی از شذود بدانند که مستوجب جزاء است، در این صورت عادت مخالفت از آن 
 به عرف قانونی واجب االتباع تبدیل میگردد. 

 مصیر عرف و عادات پس از پیشرفت تمدن :

عرف و عادات نسبت به امتی که در آغاز مدنیت قرار داشته باشد، به عنوان مصدر قواعد 
که در راستای مدنیت به پیشرفتی دست یافته و قانونی جایگاه نخست را دارد. و در صورتی

روابط اجتماعی آن گسترده و بغرن  شود، عرف و عادت نیز متشعب گردیده جامعه به دو 
 چیز نیازمند می شود :
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 از تا شدن نوشته و آوری جمع با آن تعیین و – عرفی –انضباط این قواعد  -اول :
 جمع فرانسه قدیم قانون در عرفی واعدق آنچنانکه شود، جلوگیری آن تشتت و پراکندگی
 . است شده نوشته و آوری

ایجاد مصدر رسمی دیگری برای قانون، تا کوتاهی های عرف را جبران کرده، و  -دوم :
به نیازمندیهای ناشی از تجدد و تمدن پاسخ گو بوده و قواعد عرفی را نیز با روح پیشرفت 

 انسان متوافق کند. 

صالح اجتماعی بوجود آورد، که شاید این اصالح از راه دین بدست بدین سان باید انسان ا
پیامبری از پیامبران انجام گردیده، و شاید هم توسط مصلحی از مصلحان از راه عقل بوده، 
و شاید هم توسط سلطانی از سالطین با وضع قانون انجام شود. و با انجام یکی از این 

صدر رسمی دیگری بوجود آمده که عبارت کارها مالحظه می شود که در پهلوی عرف م
از دین، قانون طبیعی ویا هم قانون وضعی است که هری  از آن میتواند عرف را تکمیل و 
تهذیب نموده و حتی عرفهای فاسد را منسوخ کند، البتة با درنظرداشت آنکه این تحوالت 

برپا میشود  آسان بوجود آمدنی نیست، زیرا میان قدیم و جدید جنگهای سخت و شدیدی
که هری  از آن در صدد پیروزی بوده که در نتیجه این رویا رویی مدنیت ی  گام رو به 

 پیش می نهد. 

الزم به یادآوری است که در این جنگ دو غریزه بشری با یکدیگر در تنازع می باشند اول 
، و دوم غریزه محافظت بر قدیم با حب تقلید و ابقای مالوف خواهان استقرار و ثبات بوده

 غریزه حب بقاء، و همپایی با زمان که به تحول و تجدید میخواند. 

از این سبب است قواعد عرفی و عادات در مدنیتهای ابتدایی جایگاه بزرگی داشته، و هر 
 اندازه که مدنیت پیشرفت میکند از اهمیت این قواعد کاسته می شود. 
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رسمی قانون هم باقی بماند دیری و حتی در صورتیکه این نوع قواعد به عنوان مصدر 
و با پیشرفت حقیقی مدنیت جایگاه   1نمیگذرد که به عنوان مصدر تاریخی تلقی می شود.

عرف از مصدر رسمی به عنوان مصـدر تـاریخـی تغییـر کـرده و در عو  آن دین، 
و این  نخست در مورد   2قانون طبیعی، به خصوص قـانون وضعی جایگزین می شود.

 سپس پیرامون عادت توضیق خواهم داد.عرف و 

                                                 
گفتنی است که عرف در مجال قانون بین المللی دارای اهمیت فراوانی است زیرا بسیاری از  - 1

 احکام آن مبنی بر اعراف بین المللی است. 
این اصل در شرائع قدیم : شرعیت رومانی، شرعیت اسالمی، شرعیت انگلستان، و تطبیقات  - 2

 قانون فرانسه چنین توضیق می یابد. 

: شرعیت رومانی با مجموعه از اعراف آغاز شده است، تا آنکه با پیشرفت  شرعیت رومان قدیم
رفی را در دوازده مدنیت روم قدیم ملت هیأتی را برای وضع قانون انتخاب کرده تا این قواعد ع

 اعـراف  و عادات پهلوی در -قوانین – الواح این تا کردند، آوری جمع – قانون –لوح مشهور 
 . همچنانکه قضاء و فقه از جمله مصادر قانون رومان بوده است. باشد قانون رسمی مصدر

: امت عرب در عصر بداوت و جاهلیت مرتبط به عادات و اعراف بودند، کـه   شرعیت اسالمی
عده ای از این عادات از و ثنیت و تندیس پرستی رنگ می گرفته است، عربها قبائل متفرقی بودند 
که در زمان بداوت زندگی کرده و دارای حاکمیت واحدی نبودند. تا آنکه راه وحدت عربها با 
ظهور رسالت محمد "ص" هموار گردید، با آنکه بعثت محمد "ص" از مقام عرف به عنوان مصدر 

کاسته و در عو ، دین را به عنوان مصدر رسمی قانون جایگزین نمود با آنهم عـرف بـه    قانون
عنوان مصدری از مصادر قانون در شریعت اسالمی باقی ماند، زیرا اجماع در اول امر عبارت از 
عرف اهل مدینه بود که با تحوالت تشریعی بعدی اجماع مجتهدین در هر عصری از عصور مصدر 

 فت. تشریع قرار گر

 چه عادت یعنی – محکمة العاده –و تا کنون نیز از مبادئ معروف شرعیت اسالمی آن است که 
شرعی مورد اعتبار است. و این مبدت در بسیاری از ابواب  حکم اثبات برای خاص چه و باشد عام

 فقه موارد تطبیقی دارد.
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تعری  عرف : عرف را میتوان بگونه ذیل تعری  کرد " عرف عبارت از مجموعه قواعدی 
است که از رفتار مردم نشأت کرده و نسل به نسل به میراث رسیده و همانند قانون وضعی 

 مقترن به جزای قانونی است. "

 شروط عرف :

 نون قرار گیرد باید در آن چندین شرط فراهم باشد :تا آنکه عرف مصدری از مصادر قا

                                                                                                              

، 41، 36ناء یافته از جمله در"مجلة االحکام العدلیه نصوص زیادی وجود دارد که براین اصل ابت
43 ،44 ،45 . " 

: شرعیت انگلستان همانند شرعیت رومان قدیم بر عادات اصـیل قبائـل    مشروعیت انگلستان
انگلوسکسون که از قدیم االیام در جزیره انگلستان زندگی میکردند بنا یافته است که در قـرن  

 و گردید، آمیخته آنان عادات با – اندینورم –یازدهم با فتق شدن جزیره انگلستان از سوی قبایل 
قضای  کرد پیدا نیاز دیگر مصادر به انگلستان جامعه و یافت، گسترش انگلستان مدنیت که آنگاه

آن مملکت، قواعد عرفی را با تطبیق کردن آن جمع آوری نموده و با تکرار صدور احکام قضاء " 
به جای عرف جایگزین گردید. سپس  سوابق قضائی "  مصدر رسمی قانون در شرعیت انگلستان

 که نمود اندام عر  قضاء پهلوی در قانون رسمی مصادر از مصدری عنوان به -وضعی قانون –
 حاضر عرف، و قضاء دو مصدر رسمی و اساسی شرعیت انگلستان است. حال در

رانسه را : این قانون عبارت از مجموعه اعرافی است که روابط اجتماعی ملت ف قانون قدیم فرانسه
تنظیم مینموده که پس از فتوحات رومان با عادات آنان ممزوج گشته، و در مراحل بعدی قـانون  
کنیسه بوجود آمده است. قواعد قانونی عرفی با گذشت زمان توسعه یافته تا فرانسه به دو بخش 

خـش  شمالی و جنوبی تقسیم شد که شمال فرانسه قوانین نابع از عرف را تطبیق نمـوده و در ب 
جنوبی آن قانون رومانی مورد تطبیق بوده است، و هرگاه که سلطه شاهی در فرانسه تقویت یافت 
قواعد عرفی را جمع آوری نموده و قانون وضعی را در پهلوی آن ایجاد کرد و با گذشت زمان 
شوکت قانون وضعی تقویت یافته و با مجموعه قوانین ناپلئون اعتبار قانون وضعی به اوج خـود  

 یده تا آنکه قانون وضعی " تشریع " مصدر رسمی اساسی قانون جدید فرانسه قرار گرفت. رس
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 نیست، بودن – جانبه همه و شمول –باید عرف عام باشد، و مقصود از عمومیت  -اول :
وعه از مردم باشد، و عمومیت عرف مسأله مجم ویا منطقه به مختص عرف ممکن زیرا

1موضوعی است که محکمه موضوع آن را تقدیر میکنند.
 

ید قدیمی بوده و برای مدتهای طوالنی مورد اجراء قرار گرفته باشد، البته عرف با -دوم :
 موضوع قدیمی بودن عرف بازهم مسأله موضوعی است. و از صالحیت محکمه موضوع.

عرف باید ثابت بوده و به شکل منظم، و الیتغیر و متصل مورد اجراء قرار گیرد،  -سوم :
است. که محکمه موضوع در رسیدگی به البته موضوع ثبات عرف از مسائل موضوعی 

 مقتضی آن را درنظر میگیرد.

عرف باید الزام آور باشد، و این شرط بسیار مهمی است. زیرا همین عنصر  -چهارم :
الزام است که عرف را از عادت جدا میکند. البتة مقتضای الزام آن است که مردم به آن 

معتقد باشند که در صورت مخالفت از آن  باور باشند که روش آنان واجب االتباع بوده، و
جزای قانونی برآنان اعمال می شود، و این اعتقاد از آن سبب حائز اهمیت است که عرف 
با این وص  مکسب حقی است که شخص میتواند آن را مطالبه کرده و سلطه عمومی باید 

 آن را به شخص مطالب " خواهان " برساند . 

مسأله قانونی است که محکمه تمیز از تطبیق آن نظارت  لهذا وجود عرف با وص  الزام
باید عرف با و شرط پنجمی که برای این چنین عرفی وجود دارد آن است که   2میکند.

                                                 
بدان معنا که تقدیر آنکه عرف عام است یا غیر عام موضوعی است که محکمه تمیز برآن حق  - 1

 نظارت را ندارد. 
در صورتیکه این شروط در عرف فراهم گردد عرف قانونی بوجود آمده است که قاضـی   - 2

مکل  است آن را بر خصوم قضیه مورد نظر، تطبیق کرده و اطرافیان  دعوی مسئول اثبات وجود 
نص قانونی نیستند. زیرا شرط است که قاضی از وجود قانون مطلع بوده، چه این قانون نوشـته  

 دعوی وقائع اثبات جز چیزی دعوی اطرافیان بر و باشد، – عرفی –شده، و چه هم غیر مکتوب 
 . تنیس الزم
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قانون مخال  نباشد " یعنی با قانون وضعی " و نه هم با آداب عمومی و نظام عمومی، بدان 
م بود نص قانون عرف را معنا که اگر عرف با نصی از نصوص قانون وضعی در تصاد

منسوخ میکند، و اگر عرف با نظام عمومی و آداب عمومی مخالفتی داشته باشد " همانند 
مرگ مدنی که همزمان با رهبانیت در دین مسیحیت است " این چنین عرفی با آداب و 

 نظام عمومی مخالفت داشته و ممکن نیست قانونی شود.

را میتوان به دو رکن مادی و معنوی ذیل خالصه  خالصه برآنکه این شروط پن  گانه عرف
 نمود :

 که از صفات عمومی بودن، قدیمی بودن و ثبات بوجود می اید.  -اول : رکن مادی :

 که به معنای الزام است. -دوم : رکن معنوی :

                                                                                                              

با مالحظه آنکه این اصل را نمیتوان مطلقا  تثبیت کرد، زیرا در بسیاری از موارد با حقیقت واقع  
در تصادم قرار میگیرد از حیث آنکه قانون نوشته به مجرد طی مراحل قانونی و اعالن شدن آن در 

ف قانونی جریده رسمی معروف گردیده و قاضی میتواند به آسانی به آن دست یابد، برعکس " عر
" که اطالع از وجود آن کار چندان آسانی نمی باشد، زیرا " عرف قانونی " به کندی بوجود آمده 
و عناصر آن به سختی محقق می شود، و بر قاضی سخت می نماید که به قانون عرف همانند قانون 

عـذر آن   نوشته شده دست یابد، از این سبب اگر قاضی به کلیه قوانین عرفی اطالعی پیدا نکند
، لهذا به مصلحت جانب استناد کننده است که به اثبات چنین عرفی مبـادرت  پذیرفته شده است

 اسـتناد  طرف از میتواند قاضی همچنانکه کند، مطلع – عرف –ورزیده و قاضی را از وجود آن 
 . بخواهد را عرفی چنین وجود اثبات دالیل کننده

توسط طرف استناد کننده ابهامی را وارد نکند که  قابل یادآوری است : که در مورد اثبات عرف
گوئیا عرف خود " واقعۀ باشد " که باید از سوی طرف استناد کننده به اثبات برسد، بلکه عرف 
قانونی در همه حاالت " مسأله قانونی است، زیرا ممکن است قناعت قاضی بوجود " عرف " در 

یل فراهم شود " بدان معنا که فراهم شدن قناعت هر مرحلۀ از مراحل دعوی و با هر وسیلۀ از وسا
قاضی، مقید به اوضاع معینی ویا زمان معینی نیست که وقائع اثبات تابع آن است " گذشته از آنکه 

 قاضی میتواند ابتداًء بوجود " عرف قانونی " اعتراف کند. 
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در اینجا سؤالی وارد است بدین معنا که آیا عرف از آن سبب قانون است که محاکم آن 
 ؟ ون است محاکم آن را تطبیق میکنندند ویا از آنکه عرف قانرا تطبیق میک

در پاسخ به این سؤال مدرسه تحلیلی " مدرسه اوستن " رتی اول را ترجیق داده و گفته 
است " از آنکه محاکم عرف را تطبیق میکند قانون شده است " بدین اسا  اصحاب این 

نکه از سوی محاکم مورد تطبیق مدرسه به قواعد عرفی صفت قانون را نمیدهند، مگر آ
قرار گیرد. و از اوان تطبیق شدن آن در محاکم و اجازه سلطان، عرف قانون گشته و 

 صفت امر بودن خود را بدست می آورد. 

" رتی دوم را ترجیق داده و گفته است " از آنکه عرف  اما مدرسه تاریخی " مدرسه ساڤینی
وفق نظر این مدرسه عرف قبل از آنکه در  خود قانون است در محاکم تطبیق می شود "

محاکم تطبیق شود " قانون " بوده است، زیرا عرف زاده جامعه بوده و بدون دخالت قوض 
حاکمه نشو و نمو میکند، و تطبیق شدن عرف از سوی محاکم بدان سبب است که عرف 

روابط قانون بوده و محاکم باید آن را بدین صفت تطبیق کنند، و با بررسی طبیعت 
اجتماعی رتی دوم ارجحیت می یابد، اگرچه در واقع عملی فرق زیادی میان این دو 

  1مدرسه نیست.

                                                 
سـت. در  استاد " چنی " میگوید برای بوجود آمدن عرف وجود احکام محاکم شـرط نی  - 1

امر آنگاه که احکام محاکم به شکل متکرر به شیوه معینی صادر گردیده و نحوه اصدار احکام به 
شکل و معنای معینی استقرار یابد اکثرا  عرف بوجود می اید، بلکه احکام محاکم به اعمال و رفتار 

احکام محاکم را در  اختیاری مردم عنصر الزام را بوجود می آورد با درنظرداشت آنکه اگر وجود
بوجود آمدن عرف شرط بدانیم چنین برداشتی بوجود آمدن عرف را منجمـد نمـوده و آن را   
محصور می سازد. درحالیکه استقرار احکام قضائی به روش معینی از جمله شروط بوجود آمدن 
از  عرف نمی باشد. گذشته از آنکه شرط دانستن وجود احکام خود به معنای چشم پوشی و تغافل

طبیعت عرف است، که در واقع از مجموع اعمال اختیاری مردم و استقرار تعامالت آنان به نحو 
 بیانگر شود می صادر – عمومی سلطه از که –معینی بوجود می آید، در حالیکه احکام محاکم 
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قانونی بگونه ذیل یادآور می مثالهائی از عرف قانونی : این  نمونه هائی را از اعراف 
 :شویم

 اثاثیه منزل خانواده مسلمان در مصر مل  همسر " زن " است.  -1

 نکه به نام شوهر خود یاد شود. حق زن در فرانسه به ای -2

1حقوق ثابت بیگانگان در مصر به حسب عرف قبل از الغای معاهده امتیازات. -3
 

2اعتبار عادات و رسوم مردم شبه جزیره سیناء، و واحدهای صحرایی. -4
 

                                                                                                              

 استاد نظر برخالف. باشد نمی آن جایگزین ویا آورنده بوجود صورتی هیچ به و بوده، عرف وجود
 . آورد بوجود را قانونی عرف میتواند که است قضاء فقط حاضر حال در میگوید که"  المپیر "
امتیازات بیگانگان در مصر هم بر مبنای معاهده نبوده بلکه بخش زیادی از آن بر اسا  عرف  - 1

 و عادات بوده است که به مرور زمان بوجود آمده است. 
مورد واحد " سیوه " تصریق کرده است که قضاء در  در 1897مه  25فرمان تقنینی صادره  - 2

موارد تعزیر اعم از قباحات و جنحه، و جنایات به موجب عادات و رسوم متعارف آن منطقه است. 
اما قضایای مدنی و تجارتی رسیدگی به آن از راه حکمیت بوده، و در صورت اقامه دعـوی در  

به مقتضای قواعد عدالت و عادات و رسـوم   پیشگاه محکمه " در این منطقه " حل و فصل قضایا
 آن است. =

در مورد تنظیم امور قضاء در شبه جزیره سیناء برآن  1911سال  15= همچنانکه قانون شماره 
است که رسیدگی به قضایای جزایی در سیناء به مقتضای قانون نابع از منطقه ویا عادات و رسوم 

ر با مبادئ عدالت و آداب عامه مخالفتی نداشته آن منطقه است، شرط آنکه عرف و عادات مذکو
باشد و رسیدگی به قضایای مدنی به مقتضای قواعد عدالت و قانون طبیعی و عادات و اعـراف  

 از کسـیکه  –ثابت محلی صورت میگیرد، و در قضایای جزایی در صورتیکه مدعی حق العبـد  
 . است ایزج جنائی صلق باشد داشته رضایت – است شده مند خسارت جنایت

خاص به واحه های داخله و خارجه در صحرای غربی، و  1913سال  8همچنانکه قانون شماره 
واحه های بحری در صحرای شرقی مصر تصریق کرده است که رسیدگی به دعاوی مـدنی و  

 تجارتی به مقتضای اعرافی است که با قواعد عدالت، و حقوق طبیعی مطابقت داشته باشد. 
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ا عرف میتواند زاینده قانون باشد و برچه اسا  ؟  آی

اسـاسی قانون بوده، و همچنانکه مـالحظه کردیم در زمـان گذشته عــرف مصدر 
 مورد واقع دو این است، قانون اساسی مصدر – وضعی قانون –در زمان حاضر تشریع 

جالی نیست. اما سؤال در م آن در را تردید و ش  که است، ثابتی حقایق از و نبوده جدل
این است، پس از آنکه قانون وضعی جایگاه متمیز خود را گرفت عرف قانونی چگونه 

 ید ؟بوجود می ا

در پاسخ به این سؤال شماری از فقهاء بر آن اند که وجود عرف قانونی به سبب اجازه 
ضمنی قانون گذار است، بدان معنا که اراده ضمنی قانون گذار عرف را توان مند میکند، 
و همچنانکه قانون وضعی عبارت از اراده صریق قانون گذار است، عرف قانونی عبارت از 

گذار می باشد. اسا  این تصور به اندیشۀ رومان قدیم بر میگردد که اراده ضمنی قانون 
با گذشت زمان به تصورات فقه کالسی  فرانسه " مدرسه شرح بر متن " راه یافته و برآن 
است که قانون عبارت از اراده مطلق قانون گذار بوده و یگانه راه بوجود آمدن قانون 

ان مصدری از مصادر قانون بعید میداند، حتی است. بگونه ای که عرف را اساسا  به عنو
در زمان حاضر شماری از فقهای فرانسه عرف را از مصادر قانون مستبعد دانسته، و 

 گذاشته – جامعه –استدالل کرده اند که قوه قانون گذاری در هر نظام اساسی به عهده 
 قانون معینی شریفاتت و شکلیات وفق تا اند یافته وظیفه معینی – هیأت – نهاد بلکه نشده
 قانون وضع هرگاه و. ندارد را مأموریت این از دادن تنازل حق منوط هیئات و. کنند وضع
 قواعد بتواند – عرف –ی نا منظم عموم اراده که رسد نمی نظر به معقول باشد قرار این از

 . کند جلوگیری شده نوشته قانون سریان از بتواند ویا آورده بوجود را قانونی

رتی این مجموعه از فقهاء زمانی ضعی  و مرجوح می نماید که خود بوجود عرف  اما
 تجارتی اعتراف داشته و آن را اثر گذار میدانند. پس چرا به این استثناء تن داده اند ؟ 

 آیا مسائل تجارتی در طبیعت خود همانند مسائل مدنی نیست ؟

را در استثنای کردن " عرف  آیا مناسب نبود که قاعده خود در عدم اعتراف به عرف
 تجارتی " منتقض نمیکردند تا دست کم وجاهت ظاهری قاعده آنان حفظ میشد ؟
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اما به هـر حال طـرفـداران قـواعد عـرفی در فقه فرانسـه، و فقه آلمان تا کنون هم 
زیاد نمی باشند، با مالحظه ای آنکه مدرسه تاریخی قانون را نشأت طبیعی اعراف مردم 

، و برآن استدالل میکند که قانون در گذر زمان عبارت از عادات و رسوم مردم میداند
بوده، و حتی در حال حاضر نیز " قانونگذار " پیوسته سعی میکند تا قوانین وضعی را وفق 
خواسته، نیازها و تمایالت مردم وضع کند. لهذا این طبیعی می نماید که حاکمیت از آن 

نگونه قوانین متوافق با ضمیر جامعه است. و هر اندازه که در قوانین عرفی باشد، زیرا ای
مورد عیوب مدرسه تاریخی گفته شود اما باید به فضل آن اعتراف شود که این مدرسه 
اذهان را برای پذیرش  و تسلیم به عرف به عنوان مصدری از مصادر رسمی قانون آماده 

نوشته شده نمی رسد اما در دائره  کرده است. و با آنکه معلوم است عرف به مقام قانون
 محدودی همانطوریکه گذشت میتواند زاینده قواعد قانونی باشد. 

 گفتنی است که به این دو سبب میتوان عرف را قانون دانست :

 اول : عرف تعبیر صحیحی است از اراده جامعه. 

 1راعات شود.دوم : با پیروی شدن آن خود استقرار یافته و جهت استقرار معامالت باید م
گذشته از آنکه عـرف نبایـد با قانـون وضعی، نظـام عمـومی ویا هـم آداب 

به  عرف به آن اول ماده در -مصر –عمـومی مخالـ  باشـد. لهذا قانون مدنی جدید 
 عنوان مصدری از مصادر رسمی قانون اعتراف کرده است. 

                                                 
یگوید : عرف پدیده ای است که ضرورتهای اجتماعی را برمال میکند و از آنکه فقیه چنی م - 1

استقرار و ثبات معامالت مردم بر اسا  عدالت مقتضی آن است که عرفهای ثابت مردم همانند 
قانون نوشته شده الزام آور باشد. همچنانکه احترام به عرف با غرائز پوشیده مردم متوافق است، 

ن جرئت آن را ندارد که با عادات و رسوم و معتقدات اسالف و گذشته گـان  زیرا هیچگاه انسا
خود مخالفت کند، گذشته از آنکه عرف به مقتضای شروط وجودی آن میتواند بگونه میان منافع 

 متعار  توافق بوجود آورد که " قانون وضعی " از ایجاد آن عاجز است. 
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 نوعیت قواعد قانونی را که عرف بوجود می آورد :

 بوجود را"  مرخصه قواعد"  طرفین اراده مکمل و مفسر –ه عرف قواعد قانونی همچنانک
 آن مقتضای به عمل صریق اتفاق با صورتیکه در است آن شأن از قواعد این و آورد، می
 که معنا بدان آورد، بوجود نیز را ملزمۀ و – آمره –شود، عرف میتواند قواعد عرفی  نفی
 در عرف زیرا کنند توافق آن مقتضای از مخالفت بر ارندند حق – عقد اطرافیان – افراد
 . است جامعه عمومی نظام به مرتبط حالتی چنین

 اثرات عرف بر فروع قانون :

اگر از اهمیت عرف نسبت به گذشته کاسته شده، و مصدر دومی قانون شمرده می شود، 
واضق است که اما اصل اهمیت عرف نسبت به همۀ فروع قانون یکسان نمی باشد. زیرا 

 نیست مجازاتی و جنایت –اگر عرف در مجال قانون جزاء با بوجود آمدن قاعده وضعی 
در مجال قانون  اما. نیست اثری هیچ دارای"  وضعی قانون یعنی"  قانون مقتضای به جز

اساسی، و قانون بین الملل عمومی دارای اثرات بسیار مهمی است، و در مجال قانون 
 در قانون تجارت واضق تر از اثرات آن در قانون مدنی است. اثرات عرف   ،خاص
 
 

دامه دارد                                                                                            ا
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 مبحث سوم

رندض حق قصاص کیست  دا
 

 1مذهب حنفیان: -اوال  -مکرر -۱۷2
 هرگاه مقتول شخص آزادی بوده و وارثی داشته باشد، مسـتحق گـرفتن قصـاص وی   
همان وارث اوست، همان گونه که مستحق گرفتن مال او میباشد، زیرا قصاص حقی ثـابتی  
است، و نزدی  ترین مردم به میت، وارث اوست، پس حـق قصـاص نیـز ازآن اوسـت،     
وانگهی اگر وارث ی  تن باشد، حق قصاص را به تنهایی مستحق میگردد، و اگـر وارثـین   

ث عنه، همۀ آنان برسبیل مشترک دارای حق قصـاص  بیش از یکنفر باشند، بمانند مال مورو
میگردند، این قول ابویوس  و محمد دو یار امام ابوحنیفه است، و بنابر قـول خـود امـام    
ابوحنیفه: حق قصاص برای هر یکی از ورثه بر وجه تمام و کمال ثابت میگردد، گویا که بـا  

 او کسی دیگری نیست.
قصاص موجب قتل عمد است، و این قتـل بـر   )دلیل قول ابو یوس  و محمد(: همانا 

شخص مقتول وارد آمده است، پس موجب این قتل که عبارت از قصاص اسـت، حـق او   
یعنی حق مقتول است، مگر وی بسبب فوت از استیفای قصاص عاجز اسـت پـس ورثـه    
بطریق ارث در گرفتن قصاص قایم مقام مقتول میباشند، و این حق قصاص به انـدازض سـهام   

از آنان در میان ایشان مشترک است، و از همین خاطر در حق قصاص سهام ورثـه   هر ی 
از قبیل نص ، ثلث، سد  و غیره به اجراء در می آید، مانند آنکـه در مـورد متروکـات    
مالی میت بر اسا  حصۀ معینۀ هر ی  از ورثه اجراءات صـورت میگیـرد و ایـن نشـانۀ     

 مشترک بودن قصاص است.

                                                 
 ۴۶۳۸-۴۶۳۵ص  ۱۰ج البدایع،  - 1
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فه(: مقصود از قصاص عبارت است از تشفی )انتقام گرفتن از قاتـل،  )دلیل قول ابوحنی
فرو نشستن خشم و خوشحال شدن( و این کار برای میت حاصل نمیشـود و بلکـه بـرای    
ورثۀ میت حاصل میشود، پس ابتداًء حق ورثه است و برای هر یکی از آنان بطـور تمـام و   

و نیست، و بر سبیل شرکت ثابـت  کمال این حق طوری ثابت میگردد که گویا دیگری با ا
نمیگردد، زیرا این حقی است که تجزیه را نمی پذیرد و شرکت در چیزی که تجزیـه پـذیر   
نباشد محال است، به جهت اینکه شرکت معقول عبارت از آن است کـه برخـی از ایـن    
شخص و برخی از آن شخص باشد مانند چند نفر شری  در ی  زمـین، و ایـن امـر در    

بل قسمت نیست محال است. بنابراین اصل آن است چیـزی از حقـوق کـه    چیزی که قا
تجزیه را قبول نمی کند هرگاه برای جماعتی ثابت گردد و سبب ثبـوت آن در حـق هـر    
واحدی از ایشان موجود باشد، پس آن حق بطور تمام و کمال برای هر ی  از ورثه ثابـت  

ی  نیست، مانند والیـت نکـاح و   میگردد طوریکه گویا کسی دیگری با او در این حق شر
والیت امانت و بر مبنای این اختالف در میان ابوحنیفه و یارانش ابویوس  و محمد، هرگـاه  
حق قصاص بین ی  وارث صغیر و ی  وارث کبیر بوده باشـد، در نـزد ابوحنیفـه وارث    
ن کبیر )قبل از انتظار بلوغ وارث صغیر( حق استیفای قصـاص را دارد، و در نـزد یـارا   
)ابویوس  و محمد( وارث کبیر حق استیفای قصاص را ندارد و بلکه تا هنگام بلـوغ وارث  

 صغیر باید انتظار بکشد.
)استدالل امام ابوحنیفه(: با توجه به اینکه قصاص در ابتداء حق ثابت برای هر یکـی از  
ـ     ه ورثه بر سبیل استقالل میباشد، به جهت اینکه سبب ثبوت آن در حـق هـر یکـی از ورث
مستقالنه بوده و تجزیه را نیز نمی پذیرد، پس حق قصاص برای هر یکی از ورثه طوری کـه  
گویا با او هیچ کسی دیگری شری  نباشد ثابت میگردد و برای توق  قصاص تـا هنگـام   

 بلوغ وارث صغیر معنی و مفادی باقی نمی ماند.
مام ورثه باشـد،  )دلیل قول ابویوس  و محمد(: وقتی که قصاص حق مشترک در میان ت

پس یکی از آنان بدون رضایت شرکای دیگر و به تنهایی خود نمیتواند در محـل مشـترک   
 تصرف نماید.
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امام کاسانی گفته است: قول ابوحنیفه صحیق است به دلیل اینکـه قصـاص احتماـل    
تجزیه را ندارد، و شرکت در چیزی که قابل تجزیه نباشد، محال است، و بلکه شـرکت در  

قتی ثابت می شود که قصاص به مال تبدیل گردد، زیرا مال محـل قابـل شـرکت    اینجا و
است، و از جمله دالیل امام ابوحنیفه اجماع صحابه رضی اهلل عنهم است، زیـرا: روایـت   
کرده اند که چون ابن ملجم علی کرم اهلل وجهه را مجروح کرد، حضرت علی به پسـرش  

را )ابن ملجم( را قصاصا  به قتل برسان، و اگـر   حسن رضی اهلل عنه فرمود: اگر میخواهی او
میخواهی او را عفو کن و از او درگذر و اگر عفو کنی برایت بهتر است، و سـیدنا حسـن   
رضی اهلل عنه او را )ابن ملجم( را به قصاص قتل پدرش کشت، در حالیکه در بـین ورثـۀ   

این حدیث اسـتدالل مـی   سیدنا علی رضی اهلل عنه صغار هم وجود داشت، و به دو وجه به 
 شود:
( فرمودض سیدنا علی رضی اهلل عنه به امام حسن رضی اهلل عنه: اگـر میخـواهی او را   ۱)

بقتل برسانی پس او را قصاصا  به قتل برسان، و این را بطور مطلق فرمود و مقید بـه بلـوغ   
 ورثۀ صغار خود ننمود.

و به بلـوغ ورثـۀ صـغار    ( سیدنا حسن بن علی رضی هلل عنها ابن ملجم را کشت ۲)
انتظار نکشید و این فعل او در محضری از صحابۀ کرام رضی اهلل عنهم صورت گرفـت، و  
انکار و مخالفتی از هیچ یکی از صحابه بر حسن رضی اهلل عنها نسبت به ایـن کـار نقـل    

 نشده است، پس این مسأله اجماع پنداشته میشود.
 اگر مقتول هیچ وارثی نداشت: -۱۷3

ول هیچ وارثی نداشت، و موالی عتاقۀ وی که عبارت از آزاد کننـدض اوسـت،   اگر مقت
وی مستحق قصاص است، زیـرا در میـراث    1موجود بود، پس در این صورت موالی عتاقۀ

                                                 
موالی عتاقه: مال  آزاد کردن، کسیکه غالمش را آزاد میکند، دارندض حق والء عتاقه است،  - 1

والی عتاقه: قرابت حکمی است که به سبب آزاد کردن مال ، غالم خـود را بـرایش ثابـت    
شته شود و میگردد، آن را والء نعمت نیز میگویند. هرگاه این غالم آزاد کردض او فوت کند یا ک
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موالی عتاقه آخرین عصبات شمرده میشود، و هرگاه برای او وارثی نبود و مـوالی عتاقـه   
قصاص از موالی مواالت اوست به جهـت   داشت، پس حق 1هم نداشت، اما موالی مواالتی

اینکه موالی مواالت نیز آخرین ورثه قرار داده شده پس جایز است همان طوری کـه ارثـا    
 مستحق مال مقتول و میت میگردد، مستحق قصاص وی نیز بوده باشد.

)فرزند سر راهی( وارث و مولی عتاقه و مـوالی مـواالت    2سپس اگر مقتول مانند لقیط
مستحق قصاص او در قول ابوحنیفه و محمد سلطان است، و ابویوس  گفتـه   نداشت، پس

است: اگر مقتول از اهل دار اسالم باشد، سلطان مستحق قصاص او نیست. ادلـۀ هـردو   
 طرف را در جای که از استیفای قصاص صحبت نمائیم ذکر خواهیم کرد انشاءاهلل تعالی.

                                                                                                              

وارثی دیگری نداشته باشد، موالی عتاقه )آنکه او را آزاد کرده است( وارث او پنداشته می شود، 
یعنی حق والء تنها برای کسی است که غالم را « انما الوالء لمن اعتق»پیامبر )ص( فرموده اند: 

 آزاد کرده است )بخاری( )مترجم(
همدیگر و در اصطالح شریعت آن است که که  موالی مواالت: مواالت بمعنی یاری کردن - 1

شخص مجهول النسبی مانند لقیط )فرزند سرراهی( با شخص معروف النسبی پیمان می بندد که 
اگر از من جنایتی سر زد ارش و دیت آن بر عاقله تو باشد، و اگر من فوت کردم، مال و دارائی 

ول می کند، این عقد صـحت یافتـه و   من به تو تعلق بگیرد، و شخص موال نیز این پیمان را قب
درست و معتبر است. و این عقد را عقد مواالت و شخص قبول کننده را موالی مـواالت مـی   

 نامند.
لقیط: گرفته شده از زمین، در شرع شری : نام طفلی است که از بیم گرسنگی یا از تـر    - 2

کسی او را بر میدارد، و نسب  بدنامی فعل زناء، آن را بر سر راه می گذراند، بچۀ سر راهی، و
 آن طفل هم معلوم نیست.

ضایع کنندض لقیط گناه کار می شود، گرفتن آن از بهترین اعمال نیکوست، چون در برداشـتن آن  
 ۴۰۱احیای نفس ی  انسان معصوم میباشد. )التعریفات الفقهیۀ، محمد عمیم االحسان چ.پ ص 

دانشمندان اکادمی علوم افغانستان کابـل   (، قامو  اصطالحات فقهی، جمعی از۳۵۶، ۴۲۵و 
 ( )مترجم(۱۳۹۰
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 مذهب شافعیان:  -دوم -۱۷4
مستحق قصاص گفته اند: روایت صحیق و منصوص علیـه و تصـریق   شافعیان در مورد 

شدض مذهب این است که حق قصاص ابتداًء بخودی خود برای وارث ثابت میگـردد، ایـن   
طور نیست که حق از مقتول باشد و وارث آن را تطبیق نماید، بـرای هـر وارثـی از ذوی    

ان به ارث میبرند، نـه هـر   الفرو  و عصبه این حق ثابت است، یعنی این حق را همه وارث
فردی از ورثه، وگرنه باید جواز میداشت که یکنفر به تنهایی قصاص را بگیرد. حق قصـاص  
در بین ورثه به اندازض حصه های شان تقسیم میشود، زیرا قصاص مثل ماـل متروکـه بـه    

 میراث برده میشود.
حق قصاص ثمـن  هرگاه از شخص مقتول زنی و پسری باز مانده باشد، پس برای زن از 

 )هشت ی ( و برای پسرش باقیماندض آن به میراث میرسد.
 در قول دوم نزد شافعیان که مقابل قول صحیق مذهب آنان میباشد آمده است:

 حق قصاص بطور خاص برای ورثۀ ذکور مقتول ثابت میگردد.
در قول سوم مذهب شافعیان چنین تذکر داده اند: حق قصاص مقتول را وارثـین نسـبی   

مستحق میشوند، نه وارثین سببی وی، زیرا قرابت سـببی بـه عارضـۀ مـوت منقطـع       وی
میگردد، پس برای وارثین سببی حاجتی به تشفی )فرونشستن خشم و خوشحال شدن( بـاقی  

 نمی ماند، پس هیچ چیزی از حق قصاص برای آنان واجب نمیگردد.
ای قصاص انتظار بکشـند، و  هرگاه در ورثۀ مقتول غایبی باشد، آمدن او را قبل از استیف

هرگاه در ورثه طفلی باشد، تا بلوغ وی، و اگر مجنونی باشد تا به هشیار شـدن و صـحت   
یافتن وی از مر  جنون انتظار بکشند، زیرا قصاص برای تشفی است، و این امر مربوط بـه  
هر وارثی میشود، و او حق دارد که قاتل را قصاص کند یا عفو نمایـد، و ایـن کـار بـه     

 استیفای دیگری که ولی باشد ویا حاکم یا بقیۀ ورثه، امکان پذیر نیست.
هرگاه طفل و مجنون فقیر و محتاج نفقه باشند، برای ولی مجنون که وصی نباشد عفـو  
قاتل در برابر دیت جواز دارد، و برای ولی طفل بنابر قول صحیق تر این کار جایز نیسـت،  
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  میشود( و باید به آن انتظار برد، و مجنون این گونـه  زیرا طفل نهایتی دارد )که در آن بال
 نیست.

و در قولی گفته اند که برای طفل نیز عفو قاتل در برابر اخذ دیت قتـل از وی جـواز   
 دارد. 

قاتل تا زمانی که مانع استیفای قصاص بر طرف شود حتما  محبو  شـود، بـه جهـت    
 محفوظ ماندن حق کسیکه مستحق قصاص است.

این در اینجا مالحظه باید کرد که مستحق قصاص که عبارت از هـر وارثـی   گذشته از 
خاص است طوری پیشتر گفتیم، اما وارث عام که عبارت از سلطان است، در ایـن مـورد   
دو قول است، ظاهر ترین آن است که او حق قصاص دارد، و اگر مصلحت ببینـد میتوانـد   

 1.قاتل را به پرداخت مال در بدل قصاص عفو نماید
 سوم مذهب حنبلیان: -۱۷5

)حنبلیان( گفته اند: قصاص حق تمام ورثه از نسبی و سـببی، از مـردان و زنـان و از    
صغار و کبار شان میباشد، و هرکه از آنان قاتل را از قصاص عفو کند، عفـو او صـحت   

 دارد و قصاص ساقط میگردد.
رند، و در صورتیکه برخـی  اگر برخی از ورثه غایب باشد، دیگران تا آمدن وی انتظار بب

از آنان صغیر یا مجنون باشد، پس ظاهر مذهب امام احمد آن است دیگران حق ندارند تـا  
زمانی که صغیر بال  شود و مجنون به حال بیاید به استیفای قصاص بپردازند، و ایـن بـدان   
 معنی است که حق قصاص بطور ارث از مقتول بدیشان منتقل میشود، و آن طور نیست کـه 
ابتداًء برای شان ثابت شده باشد، و هرگاه شخصی کشته شود که وارثی نداشته باشد پـس  
کار به سلطان تعلق میگیرد، اگر میل داشت میتواند قاتل را قصاص کند، و اگر میخواسـت  
که قاتل را در بدل مال خون بهاء عفو نماید، این کار نیز از صـالحیت اوسـت، و اگـر    

نا  و بال بدل عفو کند، این کار بـرای او جـایز نیسـت، زیـرا     میخواست که قاتل را مجا
تصرفات او باید به نفع مسلمانان باشد، و در عفو بدون اخذ خون بهاء هیچ منفعتی بـرای  

                                                 
  ۴۰ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 1
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ـته   مسلمانان نمیرسد، در حالیکه دیت و خون بهای گرفته شده از قاتل در بیت المال گذاش
 اید در بیت المال ایشان گذاشته شود.میشود، زیرا این حق همۀ مسلمانان است، پس ب

 مذهب مالکیان: -چهارم -۱۷6
مستحقین قصاص در نزد مالکیان عبارت اند از وارثین عصبۀ مقتول، در کتـاب هـای   
معتبر شان آمده است: حق قصاص از عصبۀ نسبی مقتول است، و اگر نبود از عاصـب والء  

حق از امام )خلیفه، سـلطان، رئـیس   عتاقه است، و اگر موالی عتاقه هم وجود نداشت این 
دولت( است، َجدِّ مادری )پدر کالن مادری(، برادر مادری، و شـوهر حـق قصـاص را    

 ندارند.
هرگاه عصبات مقتول متعدد بوده و درجات آنان مختل  باشد، بر حسب ترتیب شـان  
ـ   ی در ارث مرتب میگردند، پس پسر و پسرپسر مقتول گرچه در درجه پایین بروند مقـدم م
شوند، و سپس پدر وی، وانگهی پدر کالن وی، و بعد برادران اعیانی و برادران عالتی وی 
و این برادران در داشتن حق قصاص با همدیگر مساوی میباشند، پس از آن برادر زادگـان  

 مقتول...
 1دختران، خواهران، زوجه و زوج مقتول حق قصاص را ندارند.

 مذهب ابن سیرین: -پنجم -۱۷7
ب ابن سیرین مستحقین قصاص مقتول همه ورثۀ نسـبی او هسـتند، و زوجـین    در مذه

حقی در قصاص ندارند، زیرا قصاص برای تشفی مشروع شده است، و زوجیت بـه سـبب   
 2مرگ از بین میرود، پس دلیلی برای مستحق بودن شان در قصاص وجود ندارد.

 قول راجق: -۱۷8
ست که: حق قصاص را تمامی ورثۀ مقتـول  قول راجق و برتر از میان اقوال فقهاء آن ا

مستحق می شوند، فرقی در میان مرد و زن و وارث نسبی و وارث سببی وجـود نـدارد، و   
برای همگی حق قصاص ثابت میگردد، بدلیل حدیث رسول اهلل )ص( که عمرو بن شـعیب  

                                                 
 ۲، بدایۀ المجتهد ج ۲۵۶ص  ۴، الشرح الکبیر للدردیر، ج ۳۷۷ص  ۴شرح الخرشی، ج  - 1
 ۳۳۷ص 
 ۳۳ص  ۷نیل االوطار للشوکانی ج  - 2
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قضـی ان یعقـل   »از پدر خود و از پدرکالن خود روایت کرده است که رسول اهلل )ص(: 
العقل عن المرتض عصبتها من کانوا والیرثوا منها اال ما فضل عن ورثتها وان ُقِتَلت فعقلها بـین  

( حکم فرمود آنکه دیتی که بـر ذمـۀ زن   )ص(ترجمه: )پیامبر  1«ورثتها و هم یقتلون قاتلها.
واجب میگردد، عصبۀ آن را بپردازند، هرکس که باشند، و عصبه از او میراث نمـی برنـد   

ه که از ورثۀ )ذوی الفرو ( او زیادتی کند، و هرگاه کشته شود، پس دیـت وی  مگر آنچ
 در بین ورثه اش تقسیم میگردد، ورثۀ او قاتل او را به قتل میرسانند.

ـبۀ وی  « ان یعقل العقل»در شرح این حدیث آمده است:  یعنی دیت را از جای آن عص
 بپردازند.

ثۀ مقتول دارای حق قصاص میباشند بدون از این حدیث استدالل کرده اند که تمامی ور
 2فرق در بین زن و مرد و در بین ورثۀ نسبی و سبیی، پس قصاص حق همۀ آنان است.

همچنان حدیثی که ابوداود و نسائی از عایشه رضی اهلل عنها روایت کرده اند، نیـز بـر   
ان نیسـت:  می آید که حق قصاص برای همه ورثه ثابت میشود و فرقی در بین زن و مرد ایش

« ان رسول اهلل )ص( قال: و علی المقتتلین ان یتحجزوا االول فاالول، وان کانـت امـرتض  »
ترجمه: و بر کسانی که حق قتل قاتل را دارند بر نزدیکترین شان به مقتول، الزم است کـه  
از قصاص کردن قاتل به سبب عفو یکی از آنان گرچه آن عفو کننده زنی باشد، خـودداری  

 ورزند.
اد به )المقتتلین( اولیای مقتول اند که خواهان قصاص میباشند. )ویتحجزوا( یعنی بـه  مر

سبب عفو یکی از ورثه گرچه آن عفو کننده زنی باشد، از قصاص کردن قاتـل خـودداری   
 نمایند، )االول فاالول( یعنی نزدیکترین شان به مقتول.

اتـل را از قصـاص عفـو    عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه، هنگامی که خواهر مقتول، ق
 نمود، فرمود: )ُعِتق عن القتل( یعنی قاتل از قصاص و از کشتن آزاد شد.

هرگاه زن دارای حق قصاص از قاتل نمی بود، حق عفو قاتـل را از قصـاص چگونـه    
 3داشت؟

                                                 
 ۳۲ص  ۷االوطار ج قال االمام الشوکانی: رواه الخمسه اال الترمذی، انظر نیل  - 1
 ۳۳-۳۲ص  ۷نیل االوطار للشوکانی ج  - 2
 ۳۳ص  ۷نیل االوطار للشوکانی ج  - 3
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دان م زی دالکری  لیکونکی : دوکتور عب
م  يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسا

 
 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم

 (3) 
 درییم مطلب :
ا محرم  حرام ی

حرام هغه دی چې شارع په حتمي  اوالزامي بڼه له مکل  غوښتي دي چې له هغه  -31
ځینې ځان وژغوري اوترې ال  په سرشي او په پایله کې دهغه پریښوونکی ) تارک(  

که دتحریم  1اوعاصي دی رسره کوونکی ) فاعل( یې ګناهګار دمکافاتو وړاو مطیع دی ، ت
دلیل یې قطعي وي اوکومه شبهه په کې  شتون ونلری لکه د زنا حرام والی اوکه دلیل یې 

 سنتو سره تحریم شویدي . وظنی وي ، لکه هغه چارې چې په آحاد
احناف دحرامو اسم ) نوم(  پرهغه څیزاطالق کوي چې په قطعي دلیل سره حرام شویدي ، 

 ي .خو که دلیل یې ظنې وي ، هغه تحریمي مکروه بول
دیو څیز تحریم دهغه صیغو له استعمال او په کاروړلو څخه حاصل او پوهول کیږي  چې 
ماده یې په اصل کې ، پرتحریم داللت لري ، لکه د حرمت ) حرام والي ( لفظ یا د حالل 

                                                 
 321ص 3االحکام ، ابن حزم ، ج   -  1

 

پنځم  درییم مطلب: حرام یا محرم، دحرامو انواع، څلورم مطلب مکروه، 
 عزیمت اورخصتمطلب مباح، شپږم مطلب، 
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 –والي نفی ، لکه دارنګه چې آيت فرمایي : ) حرمت علیکم امهاتکم ( ) د النساء سورت 
 دي ستاسو میندې . ېپه تاسوحرامې شوآیت (.ژباړه :  -23

: ) الیحل مال امری ء مسلم االبطیب من نفسه ( ژباړه :  ياو ددې حدیث په ځیرچې فرمای
 1د مسلمان فرد مال دبل لپاره حالل نه دی ، مګر دا چې د مال خاوند پخپله راضي وي .

) نږدې ( دي  یا دا دی چې تحریم د نهې له صیغې څخه حاصلیږي چې هغه څیز ته مقترن
چې دهغه په حتمي والي داللت کوي يا هغه څه چې پرفعل ) کولو یا کړنې ( یې عقوبت 
مرتب شي . لومړنۍ نوعه یې د الهي د دې قول په څیر چې فرمایي : ) فاجتنبوا الرجس من 

ایت ( . ژباړه : نو تاسو د بتانو له  – 30 –االوثان و اجتنوا قول الزور() دح  سورت 
 ان وساتئ او همدارنګه د دروغو له وینا څخه ؛پلیتۍ ځ

او همدارنګه د دې آیت په څیر چې فرمایي : ) یاایها الذین آمنوا انما الخمروالمیسر 
آیت (  -90 –واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ( ) دالمائده سورت 

بودانو نښانې او د فال ژباړه : ای مؤمنانو! همدا خبره ده چې شراب ، قمار، دباطلو مع
 .څخه دي نو تاسو ځانونه ترې وساتئغشي دا ټول پلید او دشیطان له عمل 

رمون المحصنات ثم لم یآ توا بآ ربعة یکه دا آیت چې فرمایي : ) والذین دوهمه نوعه یې ، ل
آيت ( ژباړه : اوهغه کسان چې  -4 –شهداء فاجلد وهم ثمانین جلدة ( ) د النورسورت 

                                                 
نه ښایي څوک د ارنګه ګومان وکړي چې د غیرمسلمان ذمي مال حالل دی ، ځکه په دې   - 1

داللت نه  –ې د مال حاللوالي حدیث شری  کې دمسلمان دلفظ  ذکر په دې توهم ) وهم ( د ذم
لری او په واقعیت کې د ذمي  دمال حرام والی او د ده د مال داخیستلو عدم جواز ) نه جایزوالی 
( د ده د راضي توب له صورت پرته ، د مسلمان د مال دحرام  والی په څیردی ، ځکه قاعده دا 

اوان دي ، زمونږ په څیر دی (  او ده چې : ) اهل ذمه په ټولو حقوقو کې چې زمونږ  په ګټه یا ت
حضرت علی کرم اهلل وجهه وایی  : ) هغوی په دې دلیل ذمه قبوله کړیده چې  ځان او مال یـې  

، سنن 111ص 6زمونږ د ځان او مال په څیر خوندي وي ( و ، ګ : بدائع الصنائع ، کاسانی ج
 250. 3او دالسیرالکبیرشرحه ج 35ص 2دارقطنی ج
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ښځو د زنا تومت ) تهمت ( لګوي بیا څلور شاهدان نه راولي نو دوی اتیا ُدرې و په پاکو
 وهئ .

اوهم ددې آیت په څیرچې فرمایي : ) ان الذین یآ کلون آموال الیتامی ظلما انما یآ کلون 
ایت ( . ژباړه : بې شکه هغه  -10 –بطونهم نارا وسیصلون سعیرا ( ) دالنسا سورت ی ف

مالونه په ظلم سره خوري نو دوی په واقعیت کې په خپلو خیټو) ګیډو( کسان چې د یتمانو 
 کې  اورخوري او په دوزخ  کې به ولویږي .

 دحرامو انواع  -32
دشرعي احکامو په استقراء سره ، ثابته شویده چې شارع هرڅیزچې حرام کړیدی ، یوازې 

ا فساد ، یا دحرام فعل یې  دخالصې یا غالبې مفسدې  ) فساد ( په خاطر حرام کړیدی او د
ډول حرام ، حرام  لذا ته یا لعینه  نومیږي او یا دا چې  دا فساد  په  ذات کې دی ،چې دا 

دفعل په ذات کې شتون نه لري ، بلکې په هغه چاره کې شتون لري چې له هغې پورې  
 متصل دی ، دحرامو دا ډول ، حرام لغیره نومیږي .

له پیله دهغه ضررونو او ذاتي مفاسدوله مخې چې له حرام لذاته هغه دی چې شارع  -33
هغو څخه جدایي نه منونکي دي ، حرام کړي دي ، لکه زنا ، له محارمو سره واده ، د 
مردارې )میته ( خوړل او پیراو پلور) خرید او فروش( یې ، سرقت ) غال( په ناحقه د انسان 

ي دي ، د حرامو د دې ډول ) وژل او نورشیان چې دهغو د ذات اوعین په خاطر حرام شو
نوعی ( حکم دا دی چې اصالٌ  مشروع نه دي ، تر سره کول یې د مکل  لپاره حالل نه 
دي اوکه چیرې یې سرته ورسوې د غندنې ، ترټنې او مجازاتو سره مخ کیږي دا نوعه د 
دې صالحیت نه لري چې د اسې شرعي سبب وي چې د شرعې احکام پرې مترتب )مرتب 

که چیري هم دعقدمحل واقع شي ، عقد با طلیږي او شرعي اثریې پرې نه مترتب ( شي او 
کیږي ، پردي بنسټ ، مثالٌ  پرمکل  د مردارې خوړل حرام دې او ترسره کول یې د ده 
لپاره حالل نه دي او سرقت پرمسروقه مال د مالکیت د ثبوت لپاره کوم شرعی سبب نه 

وړلو( دثبوت لپاره کوم شرعي سبب نه کیږي او کیږی او زنا د نسب او توارث ) میراث 
مرداره که چیري دبیع د محل قرارونیسي ) یعنی خرید او فروش شي ( عقد باطلیږي  او 
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په دې بیع باندې دصحیق شرعي بیع عقد وارد شوي آثار نه مترتب کیږي او د نکاح عقد 
نکاح وارد شوی  ، که چیرې دیو محرم په اړوند ترسره شي ، باطل دی او دصحیق شرعي

آثار لکه د نسب ثبوت ، د دواړو خواوو ترمینځ توارث ، او یو بربل دهغوی حالل کیدل ، 
په دې نکاح نه مترتب کیږي ، بلکې له هغې ښځې سره دخول او کوروالی زنا انګیرل 

 کیږي  .
کله کله ، داړتیا له مخې ، هغه چارې چې حرام لذاته  دي ، مباح کیږي ، ځکه  -34
ی تحریم  دهغوی د ذاتي مفاسد و په سبب دی چې د پنځګونو اړتیاوو له ساتنې  دهغو

یعنی د دین ، ځان ،عقل ، نامو  او مال ساتنې سره په تعار   ) اختالف( کې دي او له 
دې امله د مردارې خوړل په هغه مهال کې چې له لوږې دیو فرد دهالکیدو ویره پیداشي ، 

دفرد له هالکت څخه دمخنیوی لپاره حاللیږي ، ځکه  حاللیږي ، او دشرابوڅښل یوځل
ندلو لپاره الزم ده چې حرام شی دنفس خوندیتوب یواړینه چاره ده او په هغه دال  مو

 څیز( مباح شي .)
حرام لغیره هغه دی چې په اصل کې مشروع دی ، ځکه په هغه کې کوم ضرر  -35

، خو له داسې څیز سره ملګری  اومفسده شتون نه  لري ، یا دا چې منفعت یې غالب دی
شوی چې دهغه د تحریم غوښتونکی دی ، لکه په غصب شوي ځای کې لمونځ ، د جمعې 
دلمانځه د آذان پرمهال پیراوپلور، د لومړني میړه  لپاره  د درې ځله طالقې شوې ښځې 
دحالل کیدو) تحلیل( په قصد نکاح ، د بل په مرکه ) خواستګارۍ ( د خواستګارۍ په 

و سره د نکاح  عقد ، بدعي طالق ، آجال بیوع یا هغه څه چې په بیوع عینه موسوم کول
دې او موخه ترې ربا) سود( دی ، او دارنګه نورشیان چې دفعل له ذات څخه بهرد یوې 
چارې له کبله تحریم پرې عار  شوی دی او تحریم دفعل د ذات په خاطرنه دی ، ځکه 

ې خالي دی ، لیکن یو څیز ورسره ملګری ځینله مفسدي اوضرر فعل په خپل نفس کې
شوی چې په هغه کې یې مفسده او ضرر ایښې دی ، لکه مثالٌ  په یادو شویو مثالونو کې ، 

ذاتٌا مشروع او واجب دی ، خو څرنګه چې یوه حرامه چاره یعنی غصب  ورسره  لمونځ 
، بیع  ملګرې شویده ، په غصبی ـ) غصب شوې ( ځمکې کې له لمانځه نهی شویده
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)خرید او فروش ( ذاتٌا مباح ده ، لکن د جمعې لمانځه د آذان پرمهال دهغې واقع  کیدلو په 
د لمانځه د اداء کولو لپاره  له تللو څخه د پاتې کیدلو مفسده ایښي ده او په کې هغې 

همدې دلیل ترې نهی شویده ، نکاح په خپل ذات کې مشروع او مباح یا مندوب ده ، خو 
دلته مرکه ) خواستګاری ( د بل شخص په خواستګارۍ واقع شویده ، د نورو د څرنګه چې 

ځورولو مفسده  او له هغې څخه راوالړه شوې دښمنی او خفګان یې په هغی کې ایښی دی 
او په همدې دلیل شارع ترې نهی کړیده  ، د تحلیل ) حاللیدو( په قصد نکاح کې ، شرعي 

دقرار ورکولو او له وضع شویو مواردو پرته استعمال ،  سببونو ته د لوبو د النځکو  په څیر
مفسده شتون لری او په همدې سبب د شارع  دنهې وړګرځیدلې او له همدې کبله ترې 

 نهې شویده .
د دې ډول حرامو حکم هغو ته زمونږ د نظراو پام پربنسټ والړدی ، ځکه حرام  -36

هغه سره د یوې حرامې چاري د  لغیره د خپل اصل او ذات له کبله مشروع دی ، خو له
پیوستون ) اتصال( له امله غیرمشروع دی  او دهمدې مسآلې په دلیل ، ځینو فقها وو دهغه  
دمشروعیت اصل اړخ  له حرامو سره دهغه په متصل والی غالب ګرځولی او فرمایلی یې 

ه اریې هم پرهغه مترتب کیږي، کثحیت لري چې یو شرعي سبب وي او آدي : د دې صال
څه هم دهغه څه په اعتبارچې  ورپورې متصل شویدی ، منهی عنه دی او په همدې علت ، 
د هغې سرته رسوونکی ، له دې امله دی چې له ګناه سره مخ کیږی ، نه له دې کبله چې 
پخپله فعل یې ترسره کړی دی ، د دې لید توګې پربنسټ ، په غصبی ځای کې لمونځ ، 

ذمه ترې برې ) مبرا( ده ، په داسې حال کې چې  صحیق اوکفایت شویدی او دمکل 
شخص ، دغصب په خاطر، ګناهکاردی ) یعنی په واقعیت کې ، دا فعل یې په دوه 
برخوویشلی دی اوویلې یې دې په دې اعتبار چې شخص لمونځ دهغه له ارکانو سره ترسره 

اداء کړی کړی ، لمونځ صحیق دی ، خو په دې اعتبار چې په داسې ځای کې یې  لمونځ 
چې د نورو پورې  اړه لري او غصب شویدی ، د ده کارله ګناه سره ملګری دی ( . په 
همدې توګه د جمعې د لمانځه پرمهال پیراو پلورصحیق دی ، خو له ګناه سره ملګری دی 
، ځکه په دې وخت کې واقع شویدی . خو ځینو فقها وو په فعل  سره دمتصلې چارې 
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ل دمشروعیت  پراصل  غلبه ورکړې او په د ي قایل شوي چې دفساد له کبله پخپله دفع
فعل فاسد  دی او دفعل شرعي اثرپرې نه مترتب  کیږي  او فاعل یې ګناهکار دی ، ځکه 
دهغوی په نظر دفساد اړخ دهغه داصل دمشروعیت لپاره ځای باقي نه پریږدي او پرهمدې 

ي ) حاللي ( نکاح او بدعي بنسټ ، دا ډله فقها په غصبي ځای کې د لمونځ او دمحلل
 1طالق او نورو په باطلوالي قایل شویدی .

 څلورم مطلب
 مکروه

 2مکروه هغه دی چې پریښودل یې له سرته رسولو څخه خو رامناسب او غوره دي . -37
یا هغه څه چې شارع دهغو پریښودل )ترک( له مکل  څخه په غیرحتمي او غیرالزامی بڼه 

ي صیغه په خپل نفس کې پرکراهت د اللت کوونکې وي  یا غوښتي  دي ، لکه دارنګه چ
دا چې یو دنهی له صیغو څخه وي او یوې قرینې هغه د تحریم له معنا ځینې د کراهت معنا 

 ته وړې وي .
لومړی مورد ، لکه دا حدیث چې فرمایي : ) ان اهلل یکره لکم قیل وقال وکثرة السؤال 

تعالی تاویلې ماویلې اوزیاتې پوښتنې ) په هغه مواردو  واضاعة المال( ژباړه ) یقینٌا سترڅښتن
کې چې نه ښایي مطرح شي ( او دمال حی  ومیل او ضایع کول د تاسو لپاره مکروه او بد 
ګڼی ( او دا حدیث چې فرمایې : )ابغض الحالل الی اهلل الطالق ( ژباړه : ډیرمبغو   او 

 .دڅښتن تعالی )ج( په نزد طالق دی کرکجن حالل
هم مورد لکه دا آیت چې فرمایې ) یا آیها الذین آمنوا التسألوا عن اشیاء ان تبدلکم دو

آیت ( : ژباړه : ای مؤمنانو له داسې څیزونو  – 101 –تسؤکم ( ) دالمائدة سورت 
چې که چیرې درته ښکاره شي نو تاسو به خپه کړي ( هغه قریني چې هغه  ئپوښتنه مه کو

اهت معنا ته وړې ده ، پخپله د آیت دوهمه برخه ده چې یې د تحریم له معنا څخه دکر

                                                 
 صحت او فساد  او نهې په مبحث  کې به په دې هکله زیاته  توضیق ذکرشي .ان شاء اهلل د - 1
 250المحالوی ، ص  - 2
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فرمایي : ) وان تسآلوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم عفا اهلل عنها واهلل غفورحلیم () د 
( آیت ( ژباړه : او که یې دقرآن د نازلیدو په وخت کې پوښتنه 101 –المائده سورت 

او  بخښنه کړې او اهلل بخښونکیوکړئ نو تاسو ته به ښکاره شي اهلل د دې تاسو ته 
 بردباردی ( .

د مکروه حکم دا دی چې فاعل یې نه ګناهکارکیږې ، خو ترمالمتیا الندې راځي او تارک 
 یې که چیري هغه د خدای )ج( په خاطر ترک کړی وي ، ستایل کیږي ، ثواب وړي .

هغوی په هغه څه  چې د مکروه  په اړوند ذکرشول ، دجمهور له لید توګې او د -38
اصطالح دې ، ځکه هغوی مکروه هماغه یو ډول بولي چې یا دونه یې وشوه . خو احناف  

 مکروه په دوه  ډوله ګڼي :
تحریمي مکروه : هغه ده چې د ظني دلیل او نه قطعي پربنسټ ، شارع ، په  -1

حتمي صورت له مکل  ځیني له هغه څخه ځان ساتل غوښتي دي ، لکه دبل شخص په 
ګارۍ ( خواستګاري ، اوپریوې بیعې بله بیعه ، ځکه له دوو مواردو څخه مرکي ) خواست

نهې په آحاد خبرسره ثابته شویده چې ظني دلیل دی . د احنافو په نزد  دمکروه دا ډول د 
واجب پروړاندې قرارلری اوحکم یې ، دجمهورپه نزد هماغه دحرامو حکم دی ، یعنی 

که څه هم د هغه د دلیل دظني والي په خاطر، فاعل  یې د عقاب اومجازاتو مستحق دی ، 
 منکریې نه کافرکیږي .

تنزیهی مکروه : هغه ده چې شارع په غیر الزامي صورت له مکل   څخه دهغه ترک 
غوښتی دی ، لکه د آ  د غوښې خوړل په جګړه کې هغه ته داړتیا په خاطر او دهغه اوبو 

تونکو څښلې دي ، د دې ډول مکروه په پاتې شونو ) بقایاوو( اود  کول چې ښکاري الو
حکم دا دی چې فاعل یې د غندنې اوعقاب الندې نه راځي ، که څه هم ترسره کول یې 

 داولی) ډیروړاوغوره ( او افضل  پرخالف دی .
دجمهوراو احنافو ترمینځ دنظر دا اختالف په فرضو او واجبو کې د هغوی د اختالف په  

د الزامي غوښتنې دلیل ته کتلي دي ) پام کړی دی (  څیردی ، ځکه حنفیانو د فعل د ترک
او په دې ګروهه دې چې که چیرې )  له یوعمل څخه دمنعی (  دلیل قطعي )لکه د قرآن 
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نص یا متواتر حدیث ( وي ، هغه عمل حرام دي ، خو که چیري ظني ) لکه آحاد خبر( ؤ ، 
زامي وي ، تنز یهي تحریمی مکروه دی ، اوکه چیرې د ترک غوښتنه ) طلب ( غیرال

مکروه ده . خو جمهوردلیل ته دقطعي یا ظني والي له حیثه ندي کتلي ، بلکې یوازې  یې 
دفعل دترک د غوښتنې ) طلب( طبیعت ته کتلي دي او د دوی په نظر، که چیرې غوښتنه 
الزامي وي ، فعل حرام دی ، که دلیل یې قطعي وي اوکه ظنی ، خو که چیرې طلب 

، هغه  مکروه بولي او دا ډول ) مکروه ( د احنافو په لید توګه کې د تنزیهي غیرالزامي وي 
 مکروه په مقابل کې قرارکری .

 پنځم مطلب
اح  مب

مباح هغه دی چې شارع ، مکل  دهغه د ترسره کولو یا ترک ترمینځ مخیرکړی دی  -39
ورته حالل ویل او دترسره کولو یا پریښودلو لپاره یې ستاینه او غند نه شتون نه لری او 

 1کیږې .
ال  : شارع په یوه نص کې  دهغه حالل والی بیان کړی ، لکه دا آیت چې فرمایي : ) 
الیوم حل الکم الطیبات وطعام الذین آوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم ( ) دا لمائدة 

آیت ( ژباړه : نن ورځ تاسو ته پاک څیزونه حالل شوی د اهل کتابو  – 5 –سورت 
 ړه تاسو ته حالل دې او دتاسو خواړه دوی ته حالل دی .خوا

ب : شارع په دې چې  یو څیزء اثم یا جناح یاحرج ) ګناه اوستونزه ( نه لري ، نص ایښی 
وی ، لومړی مورد لکه دا آیت چې فرمایی ) فمن اضطر غیرباغ و العاد اثم علیه () دالبقره 

کړای شی تیری کوونکی اوله آیت ( ژباړه : نوهغه څوک چې مجبور -173-سورت
 حدنه تیریدونکی نه وي په هغه باندې ګناه نه شته .

دوهم مورد لکه دا آیت چې فرمالي . ) والجناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء 
آیت ( . ژباړه  : او په تاسو باندې ګناه  -235-اواکننتم فی آنفسکم ( ) د البقره سورت 

                                                 
 40، ص 1، الشاطبی ج 6الشوکانی ، ص  - 1
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عدت په وخت کې ( د راتلونکې نکاح اشاره وکړئ اویا یي په نه شته چې د ښځو څخه ) د
 زړه کې وساتئ .

درییم مورد لکه دا آیت چې فرمالي ) لیس علی االعمی حرج والعلی االعرج حرج والعلی 
 –المریض حرج والعلی تنفسکم آن تأ کلوا من بیوتکم تو بیوت تبائکم ( ) دالنور سورت 

وډ ، ناروغ اوهم په تاسو ګناه او تکلی  نه شته چې د آیت ( ژباړه : په ړانده ، ګ -61
 خپلو کورونو څځه یې و خورئ یایې دخپلو پلرونه څخه .
 تنه هغه دوجوب له معنا ځینې داباحج : دامر په صیغه سره له یو څیزتعبیروشي خو یوه قری

 –سورت  معناته یوسي ) ویسی ( لکه دا آیت چې فرمایي ) واذا حللتم فاصطادوا ( دالمائده
آیت ( ژباړه : اوکله چې له احرام څخه حالل شوئ ) راووتلئ ( نوبیا ښکار کولی شئ  -2

) یا ښکاروکړئ ( چې آیات ددې بیانوونکی دی چې که چیرې د ح  له احرام څخه 
 بهرشوئ ښکارکول تاسې ته مباح دي .

ې استصحاب شي د : د شیانو په اړوند اصلي حکم ، یعنی دهغوی مباح والی ، په اشیاوو ک
د  –شاء اهلل ن ا –. ) یا اصل په اشیاووکې اباحت دی ( . ددې بحث تفصیل به 

 حکامو له دالیلو څخه دیوه دلیل په عنوان ذکرشي .ااستصحاب په مبحث کې او د
د دې قاعدې له امله ، اصل په افعالو کې عقود او تصرفات او اشیاوو کې لکه  جمادات یا 

دهغوی مباح والی دی ، او په نتیجه کې ، هغه څه چې د شارع له خوا حیوانات یا نباتات ، 
دلیل یې په صریحه توګه بیان کړی نه دی ، حکم یې د استصحاب د اصلی اباحت پربنسټ 
، اباحت دی . کوم څیز چې مباح دی ، حکم یې دا دی چې ترسره کول یې ثواب 

ثواب ورکول کیږی ، لکه اوعقاب نه لري ، خو دنیت اوقصد له مخی ورته کله کله 
دارنګه یوشخص چې د بدني ورزشونو ) سپورټ ( انواع د جسمی  پیاوړتیا په خاطرتمرین 

 کړی ، په دې نیت چې له دښمن سره په جګړه کې قوت ولري ) قوی شي (.
دپام وړټکیو څخه یودا دی ، مباح دهغه تفسیر پربنسټ چې ترې صورت وموند،  -40

ل ) ټولو( په نسبت ، ترک یا سرته رسول یې مطلوب دی ، او دجزء په نسبت دی اما دک
له دې کبله ، اباحت جزئیاتو ته متوجه دی نه کلیاتو ته اوځینو وختونو ته متوجه دی نه 
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ټولو زمانو ته  ، لکه خوړل چې مباح دي په دې معنا چې مکل  کوالی شی د مباحو 
اواخلي اوهغه څه چې یې ونه خوراکونو انواع  غوره کړي  اوهغه څه چې یې غوښتل ر

غوښتل ال  ورنه وړي ، هماغسې چې کوالی شي په ځینووختو نوکې خوړل پریږدي ، د 
دې اصل باوجود ، دخوړلو اصل ، په کلي حالت کې ، مطلوب ) او الزم دی ( ، ځکه 

 دانسان ژوند په هغو پورې تړاو لري ، او د ژوندانه ساتنه هم پرمکل  الزمه ده .
پورې او خوند ورو اوپاکیزه خوړلو اوڅښلو او اغوستلو څخه لذت وړل ، دجزء د په زړه 

له حیثه او په ځینو حالتونو کې مباح  دی او مکل  کوالی شی د دې پاکیزه چارو له 
جزئی څیزونو څخه خوند واخلي یا وانخلي که خواړه وي یا څښاک یا اغوستن ) لبا  ( 

اده کې د توانایې باوجود ، دخوړلو، څښلو یا که ځینې وختونه ، له هغو څخه په استف
اغوستلو سرته رسول ، پریږدي ، پرې ګناه اوحرج نه شته ، خوکه چیرې هغه په کلي توګه 
ترک کړی ، دا شرعٌا د مندوب خالف  دی ، ځکه چې په حدیث شری  کې راغلي دی 

ان یری اثرنعمته   چې دڅښتن تعالی )ج( رسول صلی اهلل علیه وسلم فرمایی : ) ان اهلل یحب
اغیزه ( په )علی عبده ( ژباړه  : ) سترڅښتن تعالی )ج( خوښیږي چې دخپل نعمت اثر 

خپلو بندګانو کې وګوري ( او هم فرمایي ) اذا اوسع اهلل علیکم فأ وسعواعلی انفسکم ( 
ژباړه : ) که چیرې څښتن تعالی پرتاسو د ډیرو دنیوي نعمتونو پیرزو وکړه ،  تاسې هم په 

. نو د پاکیزه اوخوند (زیات ډول ] البته له اسراف او تبذیر پرته [ له هغو څخه ګټه واخلئ 
ترې استفاده ، مندوب کې وروشیانو کلي پریښودل مکروه  دي اوپه کلي حالت 

اومستحب ده ، خو دهغو په جزئیاتو کې غورا وی ) انتخاب ( دهغوی د ترک کولو یا 
ل دی ، له حرامو څخه خالي حاظه ، مباح او حالسرته رسولو یا دهغوی دوخت له ل

، لکه په بڼونو کې ګرځیدل او دمباحو لوبو سرته رسول او ( لوبې اوتفریحګانی)پاکې
دمباحوڅیزونو اوریدل ) سماع ( او داسی نور، له جزئي  لحاظه ، مباح د ي ، په دی معنا 

ورسول ، په هغو کې  چې که چیرې مکل  په ځینو وختونو اوځینو حاالتو کې هغه سرته
حرج او ګناه شتون نه لري ، خو که چیرې یې دا چارې خپل عادت وګرځولې اوخپل 
وختو نه یې په کې تیرکړل دا د ښو او غوره عادتونو خالف دی او په دې خاطرد ده کارپه 
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ږي او له دې امله  کراهت په دې ځای کې هغو تفریحګانو ته د دوام او یمکروه تبدیل
کولو پربنسټ او په هغوکې دخپل وخت په تیرولو والړ دی نه پخپله په هغه استمرار ور

عمل ، دجزء په اعتبار ، یعنی په ځینو وختونو کې دهغو دسرته رسولو په اعتبار اونه 
 دعادت په ډول او په مداومه ) همیشنۍ ( توګه .

مي پریښودل له خپلې میرمنې سره کوروالی ، یوه مباح چاره ده ، خو دهغه بشپړ او دای
حرام دي ، ځکه ښځې ته دضرر رسولو او دوا ده دمقاصد و دله مینځه تللو موجب ګرځي 
، نو په کوروالي ) مقاربت (  کې اباحت ، د جزئیاتو او وختونو پربنسټ دی او حرمت یې 

 1دبشپړ او دایمي ترک پربنا دی .
 شپږم مطلب

 عزیمت اورخصت
نواعو څخه دی ، ځکه عزیمت دهغه څیز نوم عزیمت او رخصت د تکلیفی حکم له ا -41

دی چې شارع ، په عام ډول غوښتی یا مباح کړی دی او رخصت دهغه څیزنوم دی چې 
شارع د اړتیا پرمهال او مکلفانو ته د تخفی  په نسبت او له هغوی څخه د حرج او 
ه ستونزې د دفع کولو لپاره مباح کړی دی او طلب او اباحت  دواړه د تکلیفی حکم ل
اقسامو څخه دی ، خوځینې ګروهمن ) معتقد( دي چې عزیمت اورخصت د وضعي حکم 
له اقسامو څخه دي ، په دې اعتبار چې عزیمت دې ته ورګرځي چې شارع د مکلفانو 
عادي احوال د اصلي احکامو د بقا او دهغو دا ستمرارلپاره یوسبب ګرځولی دی او سبب 

و د لومړۍ ډلې رتیه څرګنده او روښانه ده او هم د وضعي حکم یوله اقسامو څخه دی ، خ
مونږ هم پرهمدې رتیې تللي یو ، نو ، عزیمت او رخصت د تکلیفی حکم له اقسامو څخه 

 دي .
عزیمت په لغت کې د ټینګارپروجه د قصد په معنا دی مثاٌل په قرآن کریم کې راغلي  -42

( ژباړه : خوده ) آدم  آیت – 115 –دي : ) فننسی ولم نجد له عزما ( ) د طه سورت 

                                                 
 اوله هغې وروسته  130، ص  1الشاطبی ج - 1
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( نږ د ده مقاومت ) تصمیم او ارادهعلیه السالم( وعده هیره کړه او له منعه شوي څیز نه مو
 ونه موندله .

د آیت موخه دا ده چې دخپل پروردګار دعصیان لپاره آدم علیه السالم مؤکد تصمیم نه 
ه اشاره و شوه ، درلود . عزیمت په اصطالح کې هم ، په هغه معنا دی چې وړاندې ورت

خوځینو علما ووهم دهغه په تعری  کې ویلي دي ، عزیمت د هرهغه څیز نوم دی چې له 
او د دې تعری  معنا ،  1شرعي احکامو څخه یواصل دی دعارضي چارو سره له تړاو پرته .

دا ده چې عزیمت پرهغه شرعی احکامو اطالق کیږي چې هغه عذرونو ته له پاملرنې پرته 
پرټولو مکلفانو عار  شي ، دهغوی د ټولو لپاره تشریع شوی ده ، نو  چې شوني ده

عزیمتونه اصلي احکام دي چې په ابتدا ) پیل( کې تشریع شوي دي ترڅو د ټولو مکلفانو 
لپاره دهغوی په عادي شرایطو کې یو عام قانون وي  او دهغوی په تشریع کې کومې اړتیا یا 

 نځ او نورعبادتونه .عذر  ته پاملرنه نده شوې ، لکه لمو
عزیمت د وجوب ، ندب ، کراهت او اباحت د تکلیفي حکم په انواعو  ویشل کیږي او 
محققین ) څیړونکي ( یوازې هغه مهال ) پراحکامو( دعزیمت نوم اطالقوي چې پروړاندې 

 یې کوم رخصت قرارولري .
اصطالح کې  رخصت په لغت کې دآسانتیا ) سهولت ( او آسانۍ په معنا دی او په -43

هم په هماغه یا ده شوې  معنا دی ، خو یو شمیر علما وو دهغه په تعری  کې ویلې دي : 
رخصت ، هغه عمل دی چې د حراموونکې سبب د باقي والي با وجود ، دهغه سرته رسول 

یا هغه  2دهغه عذر یا ناتوانۍ په خاطر چې مکل  یې لري ، هغه ته اجازه ورکړل شویده .
د حراموونکي سبب د باقي او قایم والي باوجود ، د یو عذر دشتون په دلیل احکام دي چې 

 3.مت  به په خپل حال باقی پاتې وای، تشریع شویدی او که عذر په مینځ کې نه وای ، حر

                                                 
 127، ص  2التلویق ج - 1
 188، ص 1، آمدی ج98ص 1الستصفی ج  - 2
 188، ص 1، آمدی ج 127، ص 2التلویق ج  - 3
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د دې خبری معنا هماغه ده چې په پیل کې یې یا دونه وشوه ، ځکه چې رخصت هغه احکام 
له تشریع کړي دي ، او که چیرې هغه عذرونه نه وای دي چې شارع د مکلفانو دعذر له ام

، اصلي حکم باقی پاتې کیده ، نو رخصت هغه حکم دی چې له یو کلي اصل څخه استثنا 
شوی دی او د استثنا سبب هم له مکل  څخه دحرج  او ستونزې د دفع  کولو په موخه د 

حکم د لزوم له مرستې  اړتیا وو او عذرونو په پام کې نیول دي او ډیری وختونه ، اصلي
وجوب مرتبې ته منتقلوي ، لکه  ای څخه د اباحت مرتبې ته منتقلوي اوکله یې هم د ندب

 هماغسې چې ذکر به شي .
 د رخصتونو انواع  -44
داړتیا پرمهال د حرامې چارې اباحت ) مباح والی ( : لکه دارنګه چې یوفرد  -1

او فرد  يبره ونه کړی و به یې وژنډکه خ مجبوراو مکره کړي چې که چیرې له کفر څخه 
هم دخپل ایمان اوقلبي ډاډ  ) اطمینان ( سره له کفر څخه ډکه خبره وکړي ، سترڅښتن 
 –تعالی )ج( په دې هکله فرمایې : ) االمن تکره وقلبه مطمئن  باالیمان ( د النحل سورت 

ي او په زړه آیت ( ژباړه  ) مګرهغه کسانو چې په جبراو اکراه کفر غوره کړی و -106
کې پوخ مؤمن وي . ( دمردارې خوړل او دشرابو څښل هم همدا حکم لري ، ځکه 
دژوندانه ساتنه یوه اړینه  چاره ده او حکیم شارع  د مردارې خوړل ] دخوړو دنه  شتون [ 
او شدیدې لوږې په حالت کې چې د نفس د هالکیدو ویره په کې وې او دشرابو څښل ] 

دیدې تندې په حالت  کې چې  دهغې په اثر دهالکیدو ویره دي ، داوبودنه شتون [ او ش
مباح کړیدي ، همدارنګه ، که چیري یو شخص اړاو مجبورکړل شو چې که دبل مال تل  
نه کړی . دې به ووژنی او یا د بدن یو غړی یې پرې کوي ) غوڅوي( دا حالت هم همدا 

 ي .حکم لري او د بل دمال اتالف ) تلفول( ورته مباح کیږ

د واجب د ترک اباحت لکه د روژي ) رمضان(  په میاشت کې د مسافر او  -2
مریض لپاره د روژي خوړل ، د مشقت د دفع کولو په خاطر او همدارنګه په معروف له 
امراوله منکرڅخه د نهی ترک ) پریښودل( په هغه  صورت کې چې واکمن  ظالم او 

 امراونهی وکړي په قتل ورسوي .سرغړوونکی ) طاغي ( وي او هغه کسان چې ده ته 
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دځینو هغه عقدونو سم ګڼل چې خل  ورته اړتیا لري ، که هم دا عقدونه د )  -3
شریعت( دعمومي قواعدو پرمبنا او بنسټ نه وي  ترسره شوي ، لکه د سلم بیع ، چې سره 
له دې چې د یو معدوم څیزبیع ده او دارنګه بیع هم باطله ده ، حکیم  شارع هغه مباح 

م کړیده او دمکلفانو لپاره یې د تخفی  له امله او پرهغوی د آسانتیا او سهولت لپاره اعال
یې هغه د مبایعاتو له عمومي قواعد وڅخه استثناء کړي او جایزګڼلې ده ، همدارنګه د 
استصناع عقد  چې باوجود د دې چې د معدوم څیز بیع ده ، شارع هغه ته دخلکو داړتیا 

ل چې له هغې څخه منع په حرج او تنګسه کې دخلکو دا چولو سبب په خاطر او په دی دلی
 کیږی هغه یې مباح  ګڼلې ده .

 د رخصت حکم -45
په رخصت کې اصل پراباحت دی ، ځکه رخصت ، اصلی حکم د په اختیار کې درلودلو له 
لزوم څخه دفعل اوفعل د ترک ترمینځ منقلوي ، ځکه درخصت بنسټ ، د مکل  دعذر د 

درلودل اوله هغه څخه د مشقت رفع کول دي او دې موخې ته رسیدل هم  په پام کې
یوازې دممنوع  فعل د ترسره کولو په مباح کیدلو او دمأمور به په ترک سره شونی دی ، 
مثال د رمضان ) روژې ( په میاشت  کې ناروغ شخص او مسافر کوالی شي په رخصت 

اوهم که چیرې روژې ورته کوم ضررنه سره په عمل خپله روژه ماته کړی او افطار وکړي 
درلود کوالی شي په عزیمت په عمل سره روژه ونیسي او یا خپلې روژې ته ادامه ورکړي 
. احناف دې ډول رخصت ته ترفیه رخصت وایي ) یعنی په رفاهیت او استراحت سره 
رخصت ( ځکه اصلي حکم هماغسې  باقی دی او معدوم شوی نه دی ، خو دمکل  

 یې ترک د ترفیه او تخفی  په توګه رخصت ورکړل شویدی . شخص لپاره
کله کله هم ، په رخصت د عمل دمباح والي  باوجود ، په عزیمت عمل ترټولو غوره دی 
لکه په ژبه له کفر څخه د ډک  لفظ بیان او د قلبي ایمان  او اطمینان باوجود په هغه  

ګه لفظ  په ژبه رانه وړي ، حالت کې چې فرد مجبور او مکره شوی وی که چیرې دارن
دی وژني یا دبدن یو غړی یې غوڅوي ، خو له دې سره سره ، په دارنګه حالت کې په 
عزیمت عمل او په ژبه د کفر نه راوړل غوره دې ،  ځکه دا چاره دخپلې سرلوړۍ 
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دڅرګندولو اوپه خپل دین د عزتمندتیا، په حق دخپل صالبت او ټینګوالي اود کافرانو 
و او دهغوی د روحیې د کمزوري کولو او دمؤمنانو دمعنویاتو د پیاوړي کولو دغصه کول

موجب کیږي او پردې مساله داللت لري په هغه څه چې روایت شوی دی چې د مسیلمه  
کذاب ځینو افرادو دمسلمانانو دوه کسان په اسارت ونیول اوهغه دواړه یې مسیلمه ته 

ښتل : د محمد په اړوند څه نظر لري ؟  ویي ویل بوتلل . مسیلمه د هغو له یوه څخه  و پو
: هغه د خدای رسول دی . مسیلمه  وویل : زما په هکله څه نظرلري؟  ویي ویل : ته هم ! 
او مسیلمه هغه خوشې کړ او ده ته یې کوم ضرر، ونه رساوه اوبیایې د محمد )ص( په 

 ول دی .اړوند له هغه بل ځینې پوښتنه وکړه اوهغه وویل: هغه دخدای رس
مسیلمه  وویل: نو زما په هکله څه نظر لرې ؟ مسلمان سړي وویل: زه کوڼ یم اوڅه نه 
اورم . مسیلمه درې ځلې د دې سوال پوښتنه ترې وکړه او ده بیاهم هماغه ځواب ورکړ 
اومسیلمه هغه وواژه کوم مهال چې د دې ماجرا  خبر دخدای )ج( رسول صلی اهلل علیه 

فرمایل : لومړني فرد په الهي رخصت عمل وکړ،  خودوهم حقیقت   وسلم ته ورسید ، ویې
 په ژبه راوړ او ) شهادت ( دې یې مبارک وي .

اوړه او دخدای عماربن یاسر، دزیاتې شکنجې او ځورونې الندې ، دکفرخبره  په ژبه ر 
دا خبر دخداې تایل اوکله چې اورد وویل او دمشرکانو خدایان یې وس )ج( رسول ته یې بد

ایل : دهغې خبرې دبیان پرمهال ، پغمبرصلی اهلل علیه وسلم ورته وفرمرسول ته ورسید )ج(
. خدای )ج( رسول وفرمایل : موند؟ عماروویل: په ایمان ډاډه ؤڅرنګه ودې، خپل زړه 

 .رکړي ، ته هم هماغه کارتکرار کړهنوکه چیرې هغوی بیا هم دا کارتکرا
دکفر دبیان پرمباح والي داللت لری ، خو  دا روایت دضرورت اواکراه په حالت کې

 لومړنی روایت پردې داللت کوي چې صبر او په عزیمت عمل افضل او غوره دی .
همدارنګه ، په معروف د امراوله منکرڅخه دنهې په عزیمت عمل که څه هم په قتل 
منجرشي، غوره دی ، ځکه د خدای )ج( له رسول صلی اهلل علیه وسلم څخه روایت دی 

ویې فرمایل : ]سیدا لشهدا حمزه بن عبدالمطلب ورجل قال کلمة حق لسلطان جایر چې 
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ژباړه ) سیدالشهدا حمزه بن عبدالمطلب اوهغه سړی دی چې د ظالم سلطان او  [فقتله
 حاکم پروړاندې دحق خبره وکړی اوهغه سلطان یې په قتل ورسوي . (

ملې باوجود ، د ده پروړاندې له نوظالم واکمن ته امراو نهي کول د ده دستم اوقهراو ح
چوپتیا څخه غوره ده ، ځکه د خدای )ج( رسول صلی اهلل علیه وسلم دارنګه شخص د 

 شهادت په لوړه مرتبه کې له حمزه بن عبدالمطلب سره نږدی او برابر بللی دی .
په دې ځای کې باید دا په پام کې ولرو چې په معروف امراوله منکرڅخه دنهې ترک له 

نی دویرې پرمهال رخصت دی ، مثال هغه څوک چې دامراونهی وړګرځی ظالم ضررځی
واکمن وي چې هغه افراد چې ده ته امراونهی کوي په قتل ورسوي او لکه څرنګه چې  

په هکله   مووویل په عزیمت عمل غوره  دی ، خو، ددې باوجود ، دا حکم یوازې دجزء
ص لري نه د ټول امت پورې ، نو دی نه دکل ، په دې معنا چې په فرد پورې اختصا

جایزنده چې ټول امت د ظالم سلطان او واکمن څخه دویرې او ډارپه خاطر په معروف 
امراو له منکرڅخه نهې ترک او پریږدي ، ځکه په معروف امراوله منکرڅخه نهې  کفایي 
فر  دی او واجب دی چې دامت په مینځ  کې تحقق  ومومي که څه هم د فرد په هالکت 

جر شي ، ځکه مګر دانده  چې جهاد هم کفایي  فر  دی او واجب ده چې اسالمي من
امت هغه ته اقدام وکړی که څه هم هغه ته اقدام د افرادو دمړینی المل شی ؟  نوپه دې 
حالت کې په معروف امردجهاد یو له انواعو څخه دی اوجایزنده چې امت له هغې څخه 

ه څه هم دا چاره دځینو افرادو په قتل منجرهم څنګ وکړي او ورته اقدام ونه کړي ، ک
 شي .

کله کله هم ، په رخصت عمل واجب دی ، لکه دمردارې خوړل هغه مهال چې فرد 
دارنګه دضرورت په حالت کې قرارلري که چیرې هغه ونه خوري ، دلوږې له امله به تل  

چې  دخپل قتل شي ، که فرد په دې حالت کې مرداره ونه خوري او ومري ، په دې خاطر 
اومړینی سبب شوی دی ، ګناهګار دی ، ځکه سترڅښتن تعالی )ج( فرمایي : ) والتقتلوا 

 آیت ( ژباړه : اوتاسو خپل ځانونه مه وژنئ . -29-ء سورت  انفسکم ( ) دالنسا



ټونهداسالمی فقهي بنس  قضاء 
 

 61  

 

آیت (  -195 –همدارنګه فرمایي : ) التلقوا باید یکم الی التهلکه ( ) دا بقره سورت 
 ه له خپله السه په هالکت کې مه اچوئ .ژباړه : اوځانون

د دې حکم علت هم ، دا دی چې مرداره اوشراب او د دوی په څیرنورڅیزونه ، په دې 
خاطرچې دعقل اونفس دفساد موجب ګرځي حرام شوی دي ، خو که چیرې دنفس د 
ساتنې اوله هغه څخه دهالک د دفعې لپاره یوازینئ الره شي ، خوړل یې واجب دي ، ځکه 

نسان حق نه لري خپل ځان ) نفس( تل  کړي یا په هالکت کې واچوي ، یا له هغه ا
حاالتو پر ته چې شرع اجازه ورکړي خپل ځان د هالک سره مخامخ  کړي ، ځکه د 
انسان ځآن ) نفس ( د ده حقیقی ملکیت نه دی ، بلکه یوازی دهغه د خالق یعنی ستر 

ان په واک کې ورکړی دی او سنیې د ال څښتن تعالی )ج( ملکیت دی چې په امانت ډو
امانت منونکی ) انسان ( نه شي کوالی دمال دمال  له اجازې پرته په هغه مال کې دخل 
او تصرف وکړي ، احناف دا ډول رخصت چې ، عمل پرې واجب دی ، داسقاط رخصت 
بولي ، ځکه په دې حالت کې اصلي حکم ساقطیږي او په مسأله کې هیڅ کوم څیزباقي نه 

 اتې کیږي ، پرته له یوحکم څخه چې هغه په رخصت له عمل کولو ځینې عبارت دی .پ
 نوربیا
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 جازاتمفهوم م
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و جزا آمده است . در اصطالح حقوقی 
مجازات عبارت از تنبیه و جزای است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود . مجازات 
عبارت از نوعی از عکس العمل اجتماعی است که بعد از قطعیت حکم محکمه نسبت به 

شاید در عبارتی ساده بتوان  1( قابل اجرا می باشد.مجرم مسئول )عاقل، بال  و غیر مکره 

                                                 
. کوشا، جعفر و غالمی ، حمید؛ مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان، تهران:  1

 .10، ص 1393پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره هفتم ، تابستان 
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مجازات را به وارد کردن درد به بدن شخص به عنوان تنبیه برای انجام دادن یا انجام 
ندادن عملی ) جرم( تعبیر کرد. البته نباید مجازات را با عباراتی ساده، مبهم و ی  بعدی 

 1تعری  کرد. 
د؛ بدین ترتیب، مجازات واکنشی در برابر ارتکاب مجازات باید به خاطر ارتکاب جرم باش

جرم است. ما باید تنها به مجازات شخص یا اشخاصی بپردازیم که قانون را شکسته اند، و 
نه اشخاص بی گناه، به عالوه ، مجازات باید به گونه ای عامدانه از سوی ی  مقام ذی 

ام، مجازات اعمال شده صالح ی  نظام حقوقی، نظیر ی  دولت، اجرا شود و ، سر انج
2باید مشتمل بر نوعی زیان باشد. این چهار جزء توتمان باید حاضر باشند.  

 

 مفهوم تناسب
، دارای مفهوم فعلی « نسب و نسبته»تناسب بر وزن تفاعل )مصدر(، ثالثی مزید از ریشه  

د ، باهم مناسبت داشتن ووجو« به همدیگر پیوند شدن »طرفینی است. درلغت به معنی 
در اصطالح به  3«. داشتن نسبت و رابطه میان دوکسی یادوچیز وبرابری دونسبت است.

معنی حفظ ی  نسبت مناسب بین دو عنصر است . تناسب در حوزه مجازات و جرم بر 
این مبنا از عدالت استوار است که باید به هر کس به آنچه متعلق و شایسته اوست ، به او 

استحقاق است. هنگامی که از تناسب جرم و مجازات سخن به  داد و در این معنا به مفهوم
میان می آید بدان معناست که باید میان این دو هماهنگی و توازن وجود داشته باشد . ارائه 

                                                 
. رحمدل، منصور ، تناسب جرم و مجازت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  1

 .15، ص 1389وسعه علوم انسانی،دانشگاه ها، مرکز تحقیق و ت
 .28، ص 1395. بروکس، تام ، مجازات، ترجمه محمد علی کاظمی، نشر میزان، پاییز  2
 .1902. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، ص  3
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چنین معیاری از استحقاق به مفهوم تناسب موجب رعایت عدالت از سوی قانون گذار و 
 1ی خواهد شد.یمجریان در نظام جزا

افغانستان در ماده بیست و هفتم به لزوم تعیین مجازات توسط قانون تصریق قانون اساسی 
. به نظرمی رسد که قانونی بودن مجازات اولین وپایه ای ترین اصل وشرط  2کرده است

 ،الزم برای مجازات کردن است ولی شرط کافی نیست.برای اینکه مجازاتی قانونی باشد
ن صورت خود قانون به عنوان ابزار اعمال درغیر ای ،باید شاخصهایی را رعایت کند

نباید به قضیه فراتر ازاینها نگاه  نزوروقدرت دردست حکومت باقی خواهد ماند. بنابرای
قانون اساسی نیز ازاین منظر به قضیه می نگرد  29کرد وبه نظر می رسد قسمت اخیر ماده 

 .ین کندیوبه دولت اجازه نمی دهد به هرنحوی که بخواهد مجازت تع
تناسب به ویژه،به عنوان اصل محدود کننده مجازاتهای تجویز شده ازطرف نظریه های 

 3گرایانه همانند بازدارندگی وبازپروری،عمل می کند.. ره وابزاانفایده گرای
 مجازات متناسب باجرم

فلسفه مجازات محل تقابل دو دیدگاه سنتی سزادهی و سودگرایی بوده است. هر ی  از 
به تعیین نوع و میزان خاصی از مجازات منتهی می شود؛ اگر مجازات را بر  این دیدگاه ها

سزادهی مبتنی نماییم، مجازات متناسب ، مجازاتی است که با جرم مطابقت داشته باشد و 

                                                 
سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای ایران و .  1

، بهار و تابستان  78و  77انگلستان، دو فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ی 
 .136، ص 1396

 818. وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی  2
 .27، ماده 8/11/1382مورخ 

و تدوین کتب علوم انسانی رحمدل، منصور ، تناسب جرم و مجازت، تهران: سازمان مطالعه .  3
 .45ص  ،1389دانشگاه ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،
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اگر مجازات را بر سودگرایی مبتنی بدانیم، مجازات متناسب ، مجازاتی است که با مجرم 
 1تطابق داشته باشد. 

هی یاعدالت استحقاقی تنها به اعمال گذشته متهم نظردارد ونه به عملی که نظریه سزاد
احتماال درآینده ازاوسرخواهد زد ویا آثاری که ممکن است مجازات روی اندازه جرایم 
بامسائل دیگر داشته باشد. این نظریه درجه مجازات اعمال گذشته فرد راباتمرکز برجرمی 

 2بررسی می کند. که برای آن مجازات تعیین می شود،
رویکرد مجازات های استحقاقی، مبتنی بر سزاگرایی و تاکید بر خصوصیات جرم ارتکابی 
میباشد. باید مجازات با میزان شدت جرم مورد سنجش قرار گیرد تا میان آن دو تناسب 
واقع گردد. به عبارت دیگر بر اسا  میزان شدت جرم است که میزان خفت و شدت 

نمی « شدت»ی قائل به تعریفی از یگردد . برخی از اندیشمندان جزامجازات تعیین می 
باشند و معتقدند که تعری  از آن امری انتزاعی بوده و نمی توان از آن تعریفی رسمی به 
عمل آورد و برای ارزیابی شدت جرایم تنها به طبقه بندی آنها اکتفا نموده اند. اما باید 

ی یمی از آن میسر نباشد، ولی از میان قوانین جزاگفت که هر چند ممکن است تعریفی رس
می توان برای آن عناصر و مواد تشکیل دهنده ای استخراج نمود که شناخت آن میسر 
گردد. بنابراین شناخت عناصر تشکیل دهنده آن بیش از پیش ضروری و الزم می نمایاند تا 

ردد که بر اسا  شدت امکان ایجاد برنامه ای فراهم گردد که در آن جزاهایی لحاظ گ
جرم درجه بندی شوند. تئوری عدالت استحقاقی دارای اصول مهمی است که به طور 
خالصه می توان آنها را مشتمل بر این موارد دانست که اوال، مرتکبان جرایم مشابه باید 

                                                 
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  1

 174،ص 1391اندیشه اسالمی؛ 
علوم انسانی رحمدل، منصور ، تناسب جرم و مجازت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب .  2

 .69ص  ،1389دانشگاه ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،
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دارای مجازات های مشابه باشند. ثانیا، احراز تقصیر از لوازم مجرمیت مجرم در ارتکاب 
واهد بود. ثالثا، شدت مجازات باید متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد و میزان جرم خ

صدمه وارده به متضرر جرم و میزان قابلیت سرزنش ، دو عنصر اساسی و تشکیل دهنده 
 شدت جرم و سپس تناسب است که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

 میزان صدمه وارده-1
تحقیقات مختلفی انجام گرفته و از سوی صاحب  ،مهو محاسبه صد درمورد چگونگی 

نظران معیارهای متفاوتی همچون معیارهای اقتصادی ، مذهبی و قدرت انتخاب افراد برای 
که داللت بر نسبی بودن این گونه  ه به متضرر جرم ارائه گردیده استتعیین مبنای صدم

ص معیار ارائه شده از سوی معیارها دارد . اما شاید بتوان گفت کاملترین بیان در خصو
است که معیار استنداردهای زندگی متضرر جرم را برای « جاربورگ»و « فون هیرش»

تبیین شدت جرم ارائه داده اند. اولین موضوع مهم از نظر آنان این است که چه عالیقی از 
ه متضرران ، نقض یا مورد تهدید قرار می گیرد. آنان عالیق متضرر جرم را به چهار دست

 زیر تقسیم می کنند. 
حمایت از تمامیت جسمانی : شامل سالمتی و تندرستی و دوری از دردهای  .1

 جسمی و روانی می باشد.
حمایت مادی و فراهم کردن اسباب آسایش فرد: شامل تغذیه و تهیه سرپناه و  .2

 سایر امکانات اساسی رفاه و آسایش افراد می گردد. 

 یز و موهن به فرد.حمایت از برخورد و رفتار تحقیر آم .3

 حمایت از خلوت افراد که به معنای خلوت و آزادی است.  .4

نقض هر ی  از حیات و موجودیت انسان) مثال قتل یا ایراد صدمه شدید بدنی( ، حداقل 
آسایش یا رفاه ) به عنوان نمونه از بین بردن وسایل اولیه زندگی( ، آسایش و رفاه باال و 

تخاب شدن یا انتخاب کردن در پارلمان ( و تأثیر آن در میزان باالتر )مثال محرومیت از ان
و کیفیت معیارها و استاندارد های زندگی، میزان و نوع صدمه وارده بر متضرر جرم را 
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معین می کند. به عبارت دیگر ایراد صدمه یا تهدید عالیق مذکور متضرر را در یکی از 
ح نیز نشان دهنده میزان صدمه و سطوح چهارگانه فوق قرار می دهد. هر ی  از سطو

لطمه ای است که متضرر در آن قرار می گیرد. در سطوح چهارگانه، از دست دادن 
حیات)مرگ( متضرر به عنوان باالترین عالقه انسانی )نوعا( محسوب و در سطق اول این 
سلسله مراتب قرار گرفته و محرومیت از انتخاب شدن و انتخاب کردن در پارلمان ) به 

نوان نمونه( در سطق چهارم و به عنوان سبب کاهش سطق رفاه قرار می گیرد بنابر ع
مراتب مذکور به تناسب نقض هر ی  از عالیق گفته شده، صدمات وارده نیز قابل تقسیم 
بندی بوده و بر همین مبنا شدت جرم محاسبه و به تناسب آن مجازات تعیین می گردد. 

گاهی این عالیق نقض می گردند و صدمه عینی و  موضوعی که قابل توجه است این که
ملموسی را بر متضرر وارد می کنند که به نظر می رسد بر اسا  مراتبی که بیان گردید 
مشکلی در محاسبه آن وجود نداشته باشد، اما گاهی این صدمه عینی نبوده و تنها عالیق 

قبل از ورود صدمه متوق   متضرر را مورد تهدید قرار می دهد و اعمال مجرمانه در مرحله
شده که طبیعتا میزان صدمه در این حالت با مرحله قبل یکسان نبوده و به تبع آن شدت 
جرم و مجازات یکنواخت نخواهد بود. به عبارت دیگر دوری ) تهدید( و نزدیکی ) ورود 
صدمه( نیز مؤثر در میزان شدت جرم است . ایجاد خطر برای ایراد صدمه از طریق عدم 

عایت سرعت مطمئنه در رانندگی یا ارتکاب اعمال مجرمانه ای چون نگهداری اسلحه ر
غیر مجاز در مقایسه با وقوع جرایمی همانند بی احتیاطی در امر رانندگی که سبب ایراد 
صدمه بدنی یا منجر به مرگ می شود ، از موجبات این گونه محاسبه در وقوع صدمه و 

زان شدت جرم و سپس میزان مجازات مؤثر می باشد. دوری از وقوع آن است که در می
بنابر مراتب پیش گفته ، در رویکرد سزاگرایی جدید میزان صدمه وارده یا تهدید هر ی  
از سطوحی از معیارهای زندگی متضرر ، مرکز ثقل شدت جرم بوده که معیار و مبنای 

قرار دارد . بر مجازات های استحقاقی محسوب شده و متضرر جرم در نقطه اصلی آن 
اسا   همین میزان صدمه یا تهدید متضرر جرم است که درجه بندی از شدت و خفت 
مجازات ها پدیدار می گردد و اقدام به تعیین مجازات مناسب می شود. اما ایراد صدمه به 
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متضرر جرم تنها عنصر سازنده شدت جرم نمی باشد . بلکه جزء دیگری که نقش اساسی 
 ء می نماید میزان قابلیت سرزنش است که موضوع بحث بعدی است. در شدت جرم ایفا

 .قابلیت سرزنش صدمه2
قابلیت سرزنش، اشاره به قصد، انگیزه و سایر اوضاع و احوالی دارد که نمایانگر میزان 

این عنصر  ،که مرتکب شده استپاسخگویی و مسئولیت مجرم در برابر عمل مجرمانه ای 
ان در میزان شدت جرم دارد . بطور سنتی رفتار زمانی به فرد قابل به نوبه خود، تأثیر فراو

انتساب است که با انتخاب او صورت گرفته باشد و به همین سبب است که در بیشتر 
جرایم شدید، مسئولیت جزای مجرم وابسته به میزان آگاهی و انتخاب اوست . مواردی 

ی اند یاصول ذهنی مسئولیت جزا ،غفلت مانند قصد ، انگیزه ، بی مباالتی ، بی احتیاطی و 
ی اند ، قرار یکه در مقابل صدمه یا تهدید به ایراد صدمه که از ارکان عینی مسئولیت جزا

ی تقسیم بندی کلی و گاه جزئی از این حاالت ذهنی دارند . یمی گیرند. نظام های جزا
تند که در برخی بطور کلی قصد، بی مباالتی ، بی احتیاطی و غفلت اصول ذهنی سنتی هس

کشورها از جمله انگلستان هر ی  از آنها طی  وسیعی از حاالت روانی را در بردارند و 
بر اسا  آنها میزان قابلیت سرزنش تعیین می گردد. در این کشور قصد به تنهایی دارای 
سلسله مراتبی است که شامل طراحی از قبل، عمد، قصد فوری یا تصمیم ناگهانی و پاسخ 

می گردد که در این مراتب همینکه فرد ی  لحظه ماهیت عمل را درک کند،  هیجانی
برای شمول محدوده قصد کافی به نظر می رسد. در سلسله قابلیت سرزنش می توان 
گفت کسی که از قبل اقدام به طراحی جرمی نموده و با سبق تصمیم آن را به سرانجام 

ی ، همان عمل مجرمانه را انجام دهد، برساند، به مراتب از کسی که در ی  پاسخ هیجان
قابل سرزنش تر و عمل مجرمانه او شدیدتر است. به علت تأثیر هر ی  از موارد فوق در 
ارزیابی شدت جرم، فقدان آنها در مرتکب جرم موجب رفع مسئولیت او خواهد شد. 
از  بنابراین، جنون، اکراه، دفاع مشروع، تحری ، اغواء، اشتباه موضوعی و حکمی که

آنها به عنوان دفاعیات عام یاد می شود، به علت فقدان عنصر سرزنش ، مرتکب را از 
ی می رهاند. تأثیر حالت شدید و خفی  هر ی  از عناصر مذکور ، در یمسئولیت جزا
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میزان شدت جرم مختل  می باشد. گاهی میزان صدمه شدید است، )همانند مرگ متضرر( 
کب خفی  است ) مثال بی احتیاطی در امر رانندگی ( و در عین حال قابلیت سرزنش مرت
سوء نیت( از سبق تصمیم که باالترین حالت ذهنی)این نوع قتل در مقایسه با قتل با 

ی را داراست ) هرچند از نظر صدمه وارده یکسان هستند( ، ولی به جهت یمسئولیت جزا
اسا  عناصر اصل تناسب، قابلیت سرزنش فعل ارتکابی در قتل با سبق تصمیم نمی توان بر 

مجازات یکسان برای آنان صادر نمود، چرا که قابلیت سرزنش آنان یکسان نبوده است. 
این قاعده در کلیه موارد صدمه و عناصر روانی یا ذهنی فعل ارتکابی قابل اعمال و اجراء 
می باشد و با تکیه بر آن می توان ی  قاعده مندی در تعیین شدت جرم و سپس مجازات 
اعمال نمود. به نظر می رسد قوانین  کشورها از جمله انگلستان با وجود صدمه یکسان، 
عنصر روانی جرم را معیار شدت جرم و مجازات تلقی نموده اند . حاالت گوناگونی برای 
تأثیر هر ی  از آنها، در میزان شدت جرم قابل تصور است . گاه میزان صدمه ضعی  و 

نند جرم شروع به قتل که در مقایسه با ایراد صدمه بدنی قابلیت سرزنش شدید است ما
شدید از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین ترتیب، گونه های مختلفی از 

ی می توان یافت که همیشه میزان صدمه و سرزنش بهمسان در یجرایم را در قوانین جزا
میزان صدمه و زمانی میزان گذاران با توجه به جمیع شرایط گاه ن ی  حالت نبوده و قانو

بیش از دیگری در شدت جرم، مؤثر را قابلیت سرزنش را بر دیگری مقدم شمرده و یکی 
دانسته اند. اما به عنوان ی  قاعده کلی می توان گفت که همواره قابلیت سرزنش، بر 

 صدمه وارده در تعیین شدت جرم، اولویت داشته و مقدم بر آن شمرده شده است. 
چه که گفته شد از آنجاییکه دیدگاه سزاگرایی جدید، شدت جرم را مبنایی برای بنابر آن

تعیین تناسب و مجازات قرار داده است و با توجه به اینکه میزان صدمه و سرزنش صدمه 
وارده  به متضرر جرم عناصر سازنده آن را تشکیل می دهند و متضرر جرم مرکز ثقل این 

رد که در این رویکرد متضرر جرم نقش اساسی و اصلی می توان ادعا ک ،عناصر می باشد
در تعیین شدت جرم و سپس مجازات مجرم ایفاء نموده و عامل تعیین کننده آن محسوب 
می گردد. بدیهی است که گفته مذکور به معنای نادیده گرفتن نقش مرتکب جرم و ویژگی 
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هنوز وی نقش مهمی در  های وی در تعیین مجازات نبوده و با توجه به قوانین موضوعه ،
 1تعیین مجازات به ویژه در مرحله قضایی ایفاء می نماید. 

اثیر مرتکب دروقوع جرم3  . ت
 به ٬است مجرمانه نتیجه دروقوع مرتکب تاثیرعمل میزان ٬ین شدت جرمیعامل سوم درتع

 ٬واحد جرم که است برآن فر  دراینجا. جرم تحقق در مرتکب سببیت دیگرمیزان عبارت
 تحت آن از جزا درحقوق که گیرد می صورت نفر ازی  بیش توسط واحد رمیتبامج
ت درجرم فر  ما این است شرک دربحث. شود یادمی جرم در معاونیت و شرکت عنوان

 جرم که نحوی به اند داده انجام را جرم مادی عنصر ٬که دویاچند نفر باکم  یکدیگر
 یکدیگر قصد از را آنها اطالع که درصورتی. باشد ازآنها هری  عمل به انتساب قابل

 شدت دارای  نیز شده واقع جرم ازطرفی ٬است یکسان آنها مجرمیت بدانیم مفرو 
 آیا٬اما اگر تاثیر عمل هری  ازشرکا دروقوع نتیجه بادیگری متفاوت باشد ٬است مشخصی
 تصور که مرکب جرایم در کنیم فر  مثآل است؟ عادالنه آنها کردن مجازات یکسان
 مهم ٬خاصی درحالت جرم اجزای برخی ارتکاب است تر آسان آنها برای درجرم تشرک
جام آن جزء درتحقق جرم بیشتر ازجزء ان تاثیر که نحوی به باشد آن اجزای سایر از تر

دیگر جرم باشد. برای نمونه اگر جاسوسی راجرم مرکب بدانیم جمع آوری اطالعات 
 جرم درتحقق جزء این انجام وتاثیر بوده منوعهم کن اما به ورود مضمن ٬دربرخی حالت ها

مثل قتل  بسیط یادرجرایم. باشد می بابیگانگان شده آوری جمع اطالعات ازتسلیم بیشتر
 می اقتضا عدالت ٬اگر تاثیر عمل برخی شرکا درحصول نتیجه)سلب حیات( شدیدتر باشد

 .شود ارزیابی متفاوت ٬افراد این جرایم شدت که کند

                                                 
سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای ایران و .  1

، بهار و تابستان  78و  77انگلستان، دو فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ی 
 .142الی  138، ص 1396
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 جرم دروقوع معاون عمل تاثیر ٬مورد معاونت درجرم نیز صادق استهمین مطلب در
نقش کم رنگ تری  جرم معاون  که است برآن کلی فر  جرم؟ یامباشر است بیشتر

 که کسی است واضق مثآل ٬دروقوع جرم دارد لذا شدت جرم اوکمتر ازجرم مباشر است
 اما ٬است داده انجام را قتل که است ازکسی کمتر عملش تاثیر کرده رافراهم قتل وسیله
 دروقوع کمتری نقش تنها نه جرم معاون موارد دربرخی. نیست صادق همیشه فر  این
 واقع جرمی ٬امل اصلی وقوع  جرم است به نحوی که اگر اقدام اونبودع بلکه ٬ندارد آن
( مسول اشخاص باواسطه)معنوی مباشرت عنوان راتحت حالت این دانان حقوق. شد نمی

 موتور ٬خود موقعیت خاطر به ٬دهد می دستور جرم ارتکاب به که کسی.اند دهکر بررسی
ادی چنین جرمی اگر چه شرایط عمومی ع مباشر ٬درمقابل. گیرد قرارمی جرم وقوع محرکه

 حاالت دراین. است(معنوی مباشر)دهنده دست اوامر مطیع کانه ولی٬مسولیت را داراست
 خواهد شدیدتر اونیز جرم نتیجتآ ٬است جرم اشرازمب بیشتر خیلی معاون عمل تاثیر خاص
یز یاز هم تم  را مختلفی مراتب توان می نیز معاونت مختل  های حالت بین درمقایسه. بود

داد. به عبارت دیگربرخی ازمصداق های معاونت تاثیر بیشتری در وقوع جرم نسبت به 
ا در دودسته می توان مصادیق دیگر آن دارند. به طور کلی مصداق های متنوع معاونت ر

 ومعاون راداشته جرم ارتکاب قصد ٬مباشر که است مربوط مواردی به دسته ی  ٬قرار داد
 خود اینجا. معاون توسط جرم وسایل باارائه کردن راهنمایی مثآل ٬است کرده اوکم  به

. دارد نیاز نیز دیگری شخصی ومساعدت کم  به ولی ٬هست جرم انجام خواهان ٬مباشر
 کرده مصمم آن ارتکاب رابه مباشر ٬جرم معاون که گیرد دربرمی را هایی حالت ٬ومد دسته
 منشا ولی ٬ارتکاب جرم تصمیم  می گیرد به مباشر خود نهایتآ چه اگر دراینجا. است
 توسط مباشر تطمیع یا تحری  مثآل ٬است بوده معاون اولیه های اواقدام گیری تصمیم
 این بنابر داشته جرم دروقوع بیشتر تاثیر ٬معاونت راخی های مصداق است بدیهی. معاون
 .است شدیدتر اول دسته های مصداق به نسبت

 این ٬سوال اساسی دیگر که درخصوص نحوه تاثیر همکاران جرم دروقوع آن مطرح است
 یعنی شود؟ می آنها بین مسولیت توزیع موجب نتیجه بروقوع موثر عوامل تعدد آیا: است
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 محکوم ٬دهند می تشکیل را جرم تامه علت از بخشی ٬رکایامعاونینازش هری  چون  آیا
 بگوییم اگر ٬ای نمونهبر است؟ عدالت خالف مسله این گرفتن درنظر بدون آنها کردن
 باشد یامعاون شری  دارای جرم مباشرآن چنانچه دارد مجازات مقدار فالن ٬جرم فالن

 سوال این به امرپاسخ واقعیتدر ؟است پسندیده مجازات مقدار همان اوبه کردن مجازات
 خاطر به آن دروقوع جرم ازهمکاران هری  سهم چه اگر داشت توجه باید. است منفی
 شدید موجب دیگری ازمنظر ٬بودن جمعی اماهمین ٬رم کاهش می یابدج بودن جمعی
 ومجنی داشته همراه به را بیشتری آسیب ٬جمعی جرم چون یعنی ٬شود می جرم ترشدن
 افزایش دلیل به ازطرفی. دارد شدیدتری نتیجه ٬دهد می ترقرار وخیم وضعیت رادر علیه
تمیت این جرایم باالست. برای ح میزان ٬آنها انصراف احتمال وکاهش مرتکبان جرئت

 معناکه بدین ٬برد بهره توان می نیز گرایانه فایده ادله از ٬افزایش مجازات چنین جرایمی
جرمان به شری  یا معاون تراشی برای خود می م تشویق موجب ٬مجازات تقسیم چون
 جرم ومجرمان افزایش خواهد یافت واین به نفع هدف کاهش جرم  نیست.آمار ٬شود

 ج(تاثیر کیفیات مخففه ومشدده در ارزیابی شدت جرم
 .نکات کلی1
 ٬کرده توجه جرم معمول فرد به اساسا ٬ن مجازات هایدرواقع، قانون گذار موقع تعی -1

 های حالت برخی در این باوجود. کند می راتعیین متناسب مجازات٬ آن دتش براسا 
یا بیشتر می شود. این حاالت خاص را  کمتر آن وعادی معمولی ازحالت جرم شدت ٬خاص

ی تحت عنوان کیفیات مخففه یامشدده مورد بررسی قرارمی دهند. دراین یدرحقوق جزا
یر درمیزان صدمه حاصل ازجرم یتغحالت های خاص نیز کاهش یاافزایش شدت جرم به 

یاتغییر درمیزان مجرمیت ودربرخی حاالت تغییر درهردومورد مربوط می شود. درحقیقت 
 قانون گذار می خواهد ازاین طریق به تعیین هرچه بیشتر مجازات استحقاقی کم  کند.

کیفیات مشدده ی  تفاوت اساسی باکیفیات مخففه دارند. معموآل قانون گذاران  -2
 دهند می استحقاق عنصر یعنی مجازات ابتدایی منطق رابه تقدم ٬هربحث کیفیات مشددد
 مجازات میان پیوند برقراری به اصراری ٬ات مخففهکیفی در اما ٬( باجرم مجازات تناسب)
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 مجازات پایینی محدوده ازآنکه بیش استحقاق عنصر دیگر عبارت به. ندارند واستحقاق
 که است شده باعث مسله همین. موثراست آن باالیی دهمحدو درتعیین ٬کند راتعیین
از حداکثر  عدول زیرا ٬باشند داشته مشدده ازکیفیات بیشتری تنوع ٬مخففه کیفیات
 با ، یافته ارتکاب جرم وقتی یعنی پذیراست؛ امکان استحقاقی ادله برپایه تنها ٬مجازات
 از عدول اما کند؛ می نآ معمولی حالت از شدیدتر را آن که است توتم خاصی کیفیات
 نیز گرایانه فایده ادله پایه بر بلکه استحقاقی، ادله ی واسطه به تنها نه مجازات حداقل
1ی گیرد؛ م صورت

 

در مورد علل تشدید مجازات باید توجه داشت که به عکس کیفیات مخف ، که قاضی می 
مجازات تنها در  تواند با وجود آنها در مجازات مرتکب جرم تخفی  قائل شود ، تشدید

صورتی ممکن است که از طرف خود قانون پیش بینی شده باشد، و قاضی نمی تواند به 
میل خود و در غیر از مواردی که تشدید از طرف قانون مقرر شده ، مجازات جرمی را 
تشدید کند، هرچند که این جرم از نظر اجتماع بسیار زننده و خطرناک باشد. اختیار 

نه محدود به آن است که بین حداقل و حداکثر مجازاتها ، مجازاتی قاضی در این زمی
مناسب مرتکب هر جرم خاص تعیین کند و نمی تواند مجازاتی بیش از حداکثر پیش بینی 

کود جزای افغانستان، محکمه عالوه  209چنانچه طبق ماده  2شده در قانون تعیین نماید.
مخففه قضایی را از اوضاع مربوط به جرم و بر احوال مخففه قانونی مندرج قانون، احوال 
کود جزا ، بعد از بیان احوال  213ماده  2متهم استنباط می نماید. و همچنان طبق فقره 

مخففه ، سایر حاالتی که محکمه از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم استنباط می 
 210شدده ، طبق ماده کند، نیز از احوال مخففه پنداشته شده است. اما در مورد احوال م

                                                 
ری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و یزدیان جعف.  1

 .243الی  239، ص 1391اندیشه اسالمی؛ 
 .760، ص 1382صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی؛ انتشارات طرح نو؛ .  2
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کود جزا محکمه مکل  به رعایت احوال مشدده عمومی و خصوصی صرفا مندرج در 
 1قانون می باشد. 

انگلستان نیز، محکمه در ارزیابی کیفیات مخففه وسعت  1991ی یدر قانون عدالت جزا
عمل بیشتری نسبت به کیفیات مشدده دارد به نحوی که در مورد کیفیات مشدده ای که 

بطی به عنصر استحقاق ندارند محکمه محدودیت دارد؛ اما در مورد کیفیات مخففه چنین ر
 محدودیتی وجود ندارد. 

 براسا  ٬امر این االصول علی ٬درخصوص میزان تشدید یاتخفی  مجازات باید گفت-3
 باشد تاحدی نباید ٬جرم ی  مجازات تشدید مثال برفر  ٬گیرد می صورت تناسب اصل
 به را جرم ٬مشدده کیفیت آن وجود آنکه مگر ٬دهد قرار شدیدتر جرایم بقهرادرط آن که

نجا ماهیت جرم تغییر کرده و در طبقه جرایم شدیدتر ای در. کند تبدیل دیگر ازنوع جرمی
قرار می گیرد؛ مثال سرقت توتم با خشونت نوعی سرقت مشدد است، اما اگر این 

باشد، وجود این خشونت شدید، جرم را به خشونت با نقض عضو شدید یا حتی قتل همراه 
 نوع دیگری تبدیل می کند که از بحث کیفیات مشدده ی سرقت خارج است. 

باید توجه داشت که ی  عامل مخففه یا مشدده ممکن است بر جرایم مختل  اثر -4
 برهمه اثرواحدی ٬واحد کیفیت که نیست گونه این همیشه یعنی ٬متفاوتی داشته باشد

 کیفیت تاثیر است ممکن مثآل ٬دارد بستگی شده واقع جرم شدت به این.باشد تهداش جرایم
 تر ازی  جرم خفی  باشد.کم ٬شدید جرم بری  واحد مخففه
اساسآ برای رعایت اصل تناسب جرم ومجازات درصورت وجود چند کیفیت مشدده -5

 به آنها همه ارآث جمع معنای به کیفیات این اجتماع ٬یاچند کیفیت مخففه درمورد ی  جرم
 ازاثرهری  بیشتر٬مخففه  عامل چند جمع اثر است معتقد توما . نیست عددی صورت
 می افزایش را دیگر عامل اهمیت٬عامل ی  وجود که چرا ٬ورت انفرادی استص به ازآنها

                                                 
، کود 25/2/1396مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی .  1

 .210، ماده انجزای افغانست
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 منتهی نتیجه این به ٬مشدده چندعلل آمدن گردهم ٬مشدد کیفیات درزمینه ٬مقابل در ٬دهد
 عبارت به. باشند داشته فرادا حالت به نسبت مجازات روی اثرکمتری کدامهر که شود می
یاچند کیفیت مخففه لحاظ می شود ونه اثرجمع  مشدده کیفیت چند مجموعی اثر دیگر

فظ  تناسب کلی میان انواع مختل  جرایم حت  ت  آنها بایکدیگر. این امر به خاطر 
 به بیشتر بحث این. است کمتر مخففه کیفیات دراعمال محدودیت آنجاکه از اما ٬است
 .بود خواهد ناظر مشدده کیفیات

 نار های ازتبعیض پرهیز برای ٬درصورت اجتماع کیفیات مشدده ومخففه درمورد خاص-6
 توجیه نهایی مجازات آنها تاثیر میزان وبرحسب شده بررسی کیفیات ت  ت  است الزم وا
 چه به مشدده وعوامل صورت چه هب مخففه عوامل که باشد مشخص دقیقآ یعنی٬شود

 اهدبود.خو کمتر مجازات درتعیین سلیقه اعمال صورت دراین ٬اند گذاشته تاثیر صورت
 مهم ترین مصداق های کیفیات مشدد یامخف  جرم.-2

همان گونه که گفته شد برخی ازاین کیفیات ناظر بربعد نتیجه ای جرم و برخی ناظر 
ز به هردو عامل برمی گردد.قصد ما بررسی همه برمجرمیت مرتکب جرم است وبرخی نی

 این موارد نیست تنها برای ایضاح مطلب به چند مورد شایع اشاره می شود.
 ٬گیرد می صورت پذیر آسیب افراد علیه ٬آسیب پذیری مجنی علیه: زمانی که جرم1-2

 به آاوصرف مجازات تشدید ٬نباشد اگاه علیه مجنی وضعیت ازاین مجرم اگر. تراست شدید
 وضعیت ازاین اگر اما ٬کند می وارد علیه مجنی اوبر جرم که است شدیدتری اثر خاطر
مجرمیت اونیز باالتر است چراکه اخذ امتیازازشخص بی دفاع کار بدتری  ٬باشد مطلع
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کود جزای افغانستان ارتکاب جرم با استفاده از ناتوانی جسمی  218ماده  2فقره  1است.
 2جزء احوال مشدده عمومی دانسته است. یا روانی مجنی علیه را

گروهی بودن جرم: وقتی جرم توسط دویاچند نفرصورت می گیرد احتماال توجیه 2-2
متضرر احسا  تر  وبی دفاعی بیشتری  زیرا ٬تشدید مجازات برصدمه بیشتر مبتنی است

 اوکمتر انصراف احتمال ٬می کند. ازطرفی دراین وضعیت به خاطر افزایش جرئت مجرم
 ن شدیدتراست. آ نتیجه ٬صدمه بیشتر حتمیت علت وبه بوده
وجود انگیزه پست: مثال درجرایمی که باانگیزه نژادی واقع می شوند هم  -3-2

 چون است باالتر مجرمیت ٬مجرمیت مرتکب باالتر است وهم صدمه حاصله ازجرم
 حاصله هوصدم است نژادی ستیزی تبعیض روحیه مخال  ای انگیزه باچنین جرم ارتکاب
 3ی احسا  نا امنی وآسیب پذیری بیشتری می کنند.نژاد های اقلیت چون است بیشتر
کود جزای افغانستان ، ارتکاب جرم با انگیزه ی دنی یا منحط و فقره  218ماده  1فقره 
ماده مذکور ، ارتکاب جرم به سبب تعصبات نژادی ، قومی ، دینی ، مذهبی، جنسیتی ،  8

یا اندیشه سیاسی، را از احوال مشدده عمومی دانسته است.  سمتی، موق  اجتماعی
قانون مذکور قتل را انگیزه ی دنی یا در برابر اجرت را از  548ماده  3همچنان فقره 

 4احوال مشدده خصوصی جرم قتل دانسته  است.

                                                 
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  . 1

 .244، ص. 1391اندیشه اسالمی؛ 
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 .218، ماده جزای افغانستان
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وجود سازماندهی درجرم: عنصر طراحی قبلی نیز متضمن هردو عنصر تشدید  -4-2
جرم او پیش بینی شده  چون دارد باالتری مجرمیت ٬مجرمی چنین ٬است. ازی  طرف
 چنین دیگر ازطرف. کند می بیشتر را مجرم ضداجتماعی انگیزه لذا ٬وباسبق تصمیم است

 ارزش  به شده اندیشیده برحمله زیرا ٬است جامعه به نسبت ٬بیشتر تهدید متضمن جرایمی
 طراحی که است ناظر حالتی به کیفیت این استثنای البته ٬کند می داللت اجتماعی های
کود جزای  61ماده  2طبق فقره  1.باشد آن بار زیان نتای  رساندن اقل حد به برای ٬جرم

افغانستان مرتکبین جرایم سازمان یافته به حداکثر مجازات جرم مرتکبه، محکوم می 
 2گردند.

بط اجتماعی است سوء استفاده ازموقعیت امانی: اعتماد زیربنای بسیاری ازروا -5-2
 تشدید بعضآ. است ناپذیری فساد به تعهد ٬ویکی ازمسولیت های دارا بودن موقعیت امانی

 معموال افراد که معنا بدین. شود می مبتنی ارعایی برمالحظات وضعیت دراین مجازات
 بامجازات باید ذاهفل ٬دارند قرار بیشتری ووسوسه اغوا درمعر  امانی های درموقعیت
دالل تردید آمیز است؛ زیرا نتای  ارتکاب است این اما ٬کرد مقابله موقعیتی اچنینب ٬شدیدتر

 وناتوانی بازنشتگی حقوق ٬جرم در چنین وضعیتی مثل از دست دادن شغل یاموقعیت امانی
 به بازدارندگی هدف برای که دارد حکایت ازآن همگی ٬مشابه شغل آوردن دست دربه

شدید مجازات ت درواقع. کند می کفایت نتای  وهمین ردندا وجود نیاز ٬تر شدید مجازات
 می استفاده سوء اعتماد از که زمانی ٬دراین وضعیت به خاطر نتای  شدید تر جرم است

 تضعی  اجتماعی شبکه برآن عالوه بلکه ٬است نگرفته انجام خصوصی جرم صرفآی ٬شود
 به که هم کسانی برای ماا ٬تراست قوی عمومی ماموران درمورد اثر این چه اگر. شود می

                                                 
نگ و یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فره.  1
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 چنین داشتن به تعهد ولوبرای ٬است صادق ٬موقعیت هایی را دارند چنین خصوصی طور
کود جزا، ارتکاب جرم از طرف  218ماده  4فقره  1.نکنند دریافت دستمزدی  موقعیتی

ماده مذکور، ارتکاب  5مؤظ  خدمات عامه با استفاده از وظیفه ، موق  و یا نفوذ، فقره 
از طرف شخصی که مؤظ  به حفظ تمامیت جسمی، روانی، آزادی و نگهداری مال جرم 

 2مجنی علیه باشد، را از احوال مشدده عمومی دانسته است. 
 این ٬ارتکاب جرم علیه مامور رسمی: اولین استدالل برای تشدید درچنین حالتی 6-2

 دهند قرارمی بیشتری آسیب رادرمعر  خود شان شغل خاطر به افرادی چنین که است
 استدالل اما ٬برداری می کند مرتکب جرم بدتری شده است بهره وضعیت ازاین که وکسی
 وسایر پولیس به نسبت مردم تعهد به جامعه نیاز از ناشی ٬تشدید این که است آن دیگر
 جامعه نماینده به ٬کند می حمله مامور ی  به آگاهانه که کسی. است عمومی مقامات
کود جزای  547ماده  4فقره  3.داشت خواهد باالتری مجرمیت پس ٬است کرده حمله

افغانستان حالتی که مقتول مؤظ  خدمات عامه بوده قتل در اثنای اجرای خدمت یا در 
 4ارتباط به آن صورت گرفته باشد را جزء حاالت مشدده خصوصی جرم قتل دانسته است.

ی بی برهدف ارعااعتقاد برخشیوع جرم: تشدید مجازات درحالت شیوع جرایم به  -7-2
 نیاز بیشتری مجازات به آن با مقابله برای پیداکرده رواج ٬نی چون جرمیع ٬مبتنی است

 شیوع جرمی وقتی. است این ٬نباشد مغایر استحقاق بابحث که دیگری استدالل اما ٬است
                                                 

یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  1
 .245، ص 1391اندیشه اسالمی؛ 

، کود 25/2/1396مورخ  1260یه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی وزارت عدل.  2
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 ازجرم حاصل صدمه علت همین به ٬بوده بیشتر آن از حاصل عمومی وحشت ٬میکند پیدا
 ازاین مجرم چنانچه ٬دارد. دراین حالت الزم بیشتر مجازات بنابراین ٬است دیدترش

 اونیز مجرمیت ٬باشد کرده اقدام جرم ارتکاب به ٬بوده مطلع جرم بودن شایع یعنی وضعیت
 .بود خواهد بیشتر
 ٬داشتن سوء نیت قبلی: دربرخی موارد مدت زمان تصمیم به ارتکاب جرم نیز -8-2

باسبق  تصمیم به ارتکاب  که قاتلی ٬نمونه برای ٬شود می محسوب ددهمش کیفیت نوعی
 فاقد که دارد مجرمی به نسبت بیشتری پذیری سرزنش ٬قتل اقدام می کند ازنظر مجرمیت

فقره  1.است بوده مالزم جرم وقوع بازمان اوفقط نیت وسوء بوده قتل برای قبلی تصمیم
ه قتل با برنامه ریزی قبلی و ترصد همراه کود جزای افغانستان ، حالتی ک 547ماده  1

 2باشد را جزء حالت مشدده خاص جرم قتل دانسته است.
 دیده زیان آمیز تحری  رفتار واسطه به ٬تحری  مجنی علیه: درحالتی که جرم -9-2
 بخشی که است علت بدان واین یابد می تخفی  مرتکب مجازات ٬است شده واقع

درمواردی که  ٬نمونه برای ٬یابد می  کاهش علیه مجنی تقصیر خاطر به مرتکب ازمجرمیت
 عاملی تواند می ٬رضایت مجنی علیه مانع تحقق جرم یاموجب اجازه قانون گذار نیست

 جست ازترحم ناشی درقتل توان می را حالت این مصداق. باشد مجازات تخفی  برای
 بروقوع خود ااقداماتب ٬باشد جرم ارتکاب خواهان آنکه بدون علیه مجنی ٬دیگر درموارد

 مجرم به نسبت جرم ارتکاب از قبل علیه مجنی فحاشی ان شایع نمونه ٬می گذارد تاثیر آن
 وآن شود می تر رنگ کم هم این از علیه مجنی تحری  ٬موارد دربرخی وباالخره است
 می تشویق جرم ارتکاب رابه مجرم ٬غفلت دراثر علیه مجنی که است مواقعی به مربوط

                                                 
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  1
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. کند می تحری  سرقت رابه سارقین ٬یا اتومبیل درمنزل گذاشتن باز که مواردی لمث ٬کند
 بین مقایسه درمقام زیرا ٬باشد داشته را اخیر مورد تاب تحری  مفهوم رسد نمی نظر به

 سب  تقصیر به ازتوجه  مانع او سوءنیت یعنی مرتکب تر سنگین تقصیر وخطاء سوءنیت
کود جزا ارتکاب آنی جرم  213ماده  2فقره  2بند  1.شود اومی خطای یعنی علیه مجنی

از اثر هیجان قوی روحی که زاده عمل غیر قانونی و تحری  آمیز مجنی علیه را حالت 
 2مخففه دانسته است.

دربرخی از کشورها عاملی  تحری  توسط حکومتتحری  توسط حکومت:  -10-2
می تحت شرایط اجباری معنوی برای رفع مسولیت ازمجرم است بااین توجیه که چنین مجر

 توسط گستردن  دام انگلستان مثل ازکشورها دیگر دربرخی اما ٬مرتکب جرم شده است
 به مجازات تخفی  نیز دراینجا. شود می محسوب مخففه کیفیت نوعی ٬ عمومی مقامات
 اجبارناقص تاثیر تحت مجرم که است آن توضیق ی .است مرتکب کمتر مجرمیت خاطر
شود چرا وقتی همین تحری  را افراد  سوال است ممکن صورت دراین است داشته قرار

 آن واقعیت شویم؟ نمی قائل تکب مر درمجازات تخفیفی گونه هیچ ٬عادی انجام دهند
باید مبتنی برمالحظات  تحری  توسط حکومتی  مجازات را در وضعیت تخف که است

به عملکرد نادرست ماموران مربوط به نظم عمومی کرد. قانون گذار نمی تواند نسبت 
 کاهش برای راعاملی حکومتی عوامل تقصیر بنابراین ٬اجرای قانون بی تفاوت باشد

 می تقبل راخود جرم ازهزینه بخشی ٬کار بااین درواقع کند می قلمداد مرتکب مسولیت
.کند
گرچه در کود جزای افغانستان تحری  توسط حکومت صراحتا تذکر داده نشده  3

                                                 
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  1
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ماده  2فقره  12می تواند در صورت تحقق تحری  توسط حکومت به بند اما محکمه 
  1کود جزا استناد نماید.  213

جوان یا پیربودن مرتکب: اینکه مجرم جوان یا پیر ازتخفی  مجازات برخوردار  -11-2
 اینکه توضیق. کمتر مجرمیت یعنی ٬شود به خاطر توجه به وضعیت روانی این افراد است

 عصبی وسیستم دارند کنترول رفتارشان بر کمتر ٬به علت شور جوانی ی جوانها مجرم
 از عقلی قوای درحقیقت کند می عمل منطقی کمتر ٬آنها سن افزایش خاطر به پیر مجرمان
 مسولیت ازلحاظ خاصی آثار مقتضی مرتبه هر که کند می راطی مراتبی زوال تا تولد زمان
یری یاجوانی بدانیم کارمحاکم تاحدود زیادی ی است. اگر عامل سن را مالک تعیین پیجزا

در ماده  2مشخص است درغیراین صورت تشخیص پیری یاجوانی بامحکمه خواهد بود.
کود جزا پیر بودن  213ماده  2فقره  11کود جزا جوان بودن ، و در بند  98و  97

 3حالت مخففه دانسته شده است.
جرم توسط مجرم به صورت اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم: پذیرش  -12-2

 خسارات جبران به اقدام ٬معرفی خود به مقامات کم  به مقامات برای کش  جرم
 می ٬باشد مرتکب پیشمانی از ناشی چنانچه که است اقداماتی ٬متضرر وضعیت یابهبود
 درغیر. شود وی مجرمیت کاهش موجب و بوده اوموثر خوب شخصیت درتشخیص تواند
 فایده بردالیل تواند می تنها مجازات تخفی  ٬مان نیستیجرم پیشی موقت یعنی صورت این

ی یجزا نظام خود بااقدامات نباشد نادم ولو مجرم که توضیق بااین. باشد مبتنی گرایانه
 څارنواالن برای زمان سازی ذخیره موجب ٬ی کردهفرایاری رسانده نیاز به تحقیقات را منت

                                                 
، کود 25/2/1396مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی .  1

 .213، ماده جزای افغانستان
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  2

 .249، ص 1391می؛ اندیشه اسال
، کود 25/2/1396مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی .  3

 .213، ماده جزای افغانستان



تناسب جرم ومجازات  قضاء 
 

 82  

 

عدالت راهموار ساخته است. مضافآ اینکه   اجرای مسیر وسیله وبدین شده ومحاکم ها
متضرران یاشهود را از ارائه دلیل که دربرخی جرایم به ویژه جرایم جنسی مستلزم تجربه 

 اقدامات ٬باشد تخفی  پشتوانه استدالل این اگر. است کرده نیاز بی ٬ناگواری است
تیکی داشته کتا جنبه اقرار که  وقتی ٬شود محسوب تخفی  عامل نباید همیشه مرتکب

ودرآخرین لحظه صورت می گیردیاوقتی که مجرم حین وقوع جرم دستگیر شده ودفاعی 
 بنابراین ٬نداشته دیگری چاره ٬اقرار غیراز متهم ٬دربرابر اتهام نداشته است. دراین حالت ها

 در صراحتا نیز حالت این. است داشته عدالت اجرای کردن هموار رابرای تاثیر کمترین
 213ماده  2فقره  12ر داده نشده و محکمه در صورت لزوم می تواند به بند کتذ قانون

 کود جزا استناد نماید. 
 مجازات میزان بر تاثیر برای دیگری عامل ٬جامعه مقصر: توجه به علل جرم- 13-2
 ناعادالنه توزیع ٬نادرست فرهنگ ٬ناسالم خانواده ٬وبیکاری فقر ٬بداقتصادی شرایط. است
عواملی هستند که ازسوی جامعه برمجرم تحمیل شده وبرجرم اوتاثیر می  وغیره ثروت

گذارند. اگر تعیین شدت جرم برمیزان سرزنش پذیری مجرم مبتنی است باوجود محرومیت 
 استقالل ازمزایای برابر طور به جامعه اعضای همه که ادعاکرد بتوان مشکل٬های اجتماعی

دارند.بی عدالتی جامعه نه تنها به ترک فعل وربرخ آنها برای تعهد ایجاد منشا که رای
 به زدن دردامن جامعه فعل به بعضا بلکه ٬جامعه در ازبین بردن شرایط نامطلوب اجتماعی

 برای بیشتر رقابت به تشویق ٬داری سرمایه جامعه دری  مثال ٬شود می مربوط عدالتی بی
همدردی بادیگران  ا احس ونفی هربهایی به سرمایه درانباشت موفقیت ٬بیشتر ثروت

 کمتری اخالقی جواز ای جامعه چنین. کند می بیشتر را قانون نقض انگیزه ٬وتوجه به آنها
 مجرم مجازات میزان کاهش به که است ازکسانی هیرش فان. دارد ها مجرم مجازات برای
 دیگر جوامع مجرمان از کمتر ٬ ها مجرم این مجرمیت زیرا ٬است معتقد جوامعی چنین های
. باوجود این برخی به عدم مجازات مجرم درچنین جوامعی قائل هستند. ایشان ستا

 را آن اخالقی های معیار ٬زند می دست جرم ارتکاب به مجرم ٬معتقدند وقتی دراین جوامع
 زمانی یعنی ٬دهد می نشان واکنش خود جامعه توسط اخالقیات انکار به بلکه٬کند نمی رد
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 شرایط که تاوقتی. گیرد می ازجامعه خودرا حق ٬ی کندم راپیدا الزم وقدرت فرصت که
 به اش اخالقی وظیفه به دولت خود زیرا ٬ندارد را آنها مجازات حق دولت ٬باشد گونه این

 ممکن( ومحرومیت تبعیض رفع) است نکرده عمل اجتماعی قرارداد دیگر طرف عنوان
 ٬ن محرومیت های مشابهتداش رغم علی که هستند افرادی جوامع درهمان شود ایراد است
 دادن معنای به ها مجرم مجازات یاعدم کاهش بنابراین زنند نمی جرم ارتکاب به دست
 خود حق از حق ذی افراد برخی اینکه گفت باید انتقاد این به درپاسخ.آنهاست به امتیاز
ن امجرم توسط جرم ارتکاب عدم. باشد سایرین حق انکار برای دلیلی نباید ٬نکنند استفاده

 حق نفی موجب نباید پس است اعترا  ازحق استفاده عدم معنای به ٬باوضعیت مشابه
 به لزومآ سایرین توسط جرم ارتکاب عدم نیست معلوم وانگهی. باشد دیگران اعترا 
 باشد مجازات بازدارندگی بنابردالیل بسا چه باشد شان نفس یاک  آنها تمایل عدم خاطر
ات نباید ونمی تواند اولین وسیله برای اصالح نابسامانی زمجا که داشت توجه باید البته

 زیرا ٬ی نمی توان انتظار اصالحات اجتماعی داشتیهای اجتماعی باشد. ازعدالت جزا
 ٬دیگر عبارت به. باشد اجتماعی عدالت درزمینه های محدودیت با ٬ی ازاین منظریجزا ابزار
التی های جامعه باشیم باید عدالت عد بی دلیل به مجازات مناسب سطق فکر به ازآنکه پیش

 1کنیم. برقرار جامعه نیاز ومورد اقتصادی ٬رابا ابزارهای فرهنگی
تعدد جرم: ممکن است ی  نفر مرتکب بیش از ی  جرم شود. در این صورت  -14-2

دو حالت را می توان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است 
ب ی  جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل که وی پس از ارتکا

یا پس از اتمام آن مجددا مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی 
مرتکب چند جرم شده و آن گاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم ، آماده محاکمه می 

م و حالت اخیر را شود. در حقوق جزای عمومی حالت نخست را اصطالحا تکرار جر
 تعدد جرم گویند. 

                                                 
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  1

 .253الی  251، ص 1391اندیشه اسالمی؛ 
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بنابراین ، تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از 
آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات 

می شود که قرار گیرد. دو نکته در این تعری  نهفته است: اوال ، تعدد جرم زمانی مطرح 
متهم بیش از ی  جرم را مرتکب شده باشد. ثانیا، ادعای تعدد جرم زمانی صحیق است 
که در زمان محاکمه ی متهم، وی به خاطر هیچ ی  از جرایم ارتکابی مذکور ، سابقا 
محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط ی  جرم را اما در فواصل زمانی 

شد یا به خاطر ی  یا چند مورد از آن جرایم قبال محاکمه و مختل  مرتکب شده با
 1مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. 

بدون آنکه در خصوص هر کدام از آن ها را قانون گذار افغانستان ، ارتکاب جرایم متعدد 
حالت ی صادر شده باشد، موجب تحقق تعدد جرم دانسته و یحکم محکومیت قطعی جزا

 فر  کرده است.  یتکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی جزای
لذا به ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت 
جزای قطعی رسیده باشد ، تعدد جرم گفته می شود. خواه جرایم متعدد در فاصله های 

شد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دالیل گوناگونی کش  کوتاهی اتفاق افتاده با
 2نشده باشد. 

یکی از دالیل عمده، عدم جمع مجازات ها ، در حالت تعدد جرم مشکل عملی آن است. 
جمع مجازات های در بسیاری از موارد خصوصا وقتی با جرایم زیادی رو به رو باشیم، 

بس یا اشتمال بر مبال  هنگفتی جزای نقدی می موجب طوالنی شدن بی رویه مجازات ح
شود به گونه ای که از عمر مجرم یا تمام دارایی او تجاوز می کند. دلیل دیگر خودداری 

 زیرا ٬ازجمع مجازات ها را درحالت تعدد جرم می توان بر دالیل فایده گرایانه مبتنی کرد

                                                 
،  1392دد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب جعفری، مجتبی، تع.  1

 .175، ص  1392فصلنامه پژوهش حقوق جزای، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 
ساداتی، سید محمد مهدی، تعدد جرم در حقوق ایران و المان،مطالعات حقوق تطبیقی، دوره .  2
 .211، ص 1396، بهار و تابستان 1، شماره 8
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 برای را او امید که باری ٬شود می برمجرم خوردکننده بار تحمیل موجب ای رویه چنین
 1گرداند. می ناامید جامعه به وبازگشت اصالح

انواع تعدد جرم: انواع تعدد جرم از حیث عنصر مادی عبارت اند از : تعدد واقعی و تعدد 
 اعتباری .

ال  ( تعدد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواد قوانین جزایی 
مصداق پیدا کرده « تعدد اعتباری»د. در این صورت می گوییم دارای عناوین مختل  باش

، و عمل واحد به اعتبار مواد مختل ، موضوع جرائم مختل  قرار گرفته است.سؤالی که 
پیش می آید این که در تعدد اعتباری ، کدام ی  از عناوین مجرمانه مالک دادرسی و 

کود جزای افغانستان تحت  76جواب این سؤال در ماده  2تعیین مجازات خواهد بود.
هر گاه از ارتکاب فعل »عنوان تعدد معنوی جرایم داده شده است. مطابق این ماده : 

واحد، جرایم متعدد به وجود آید ، مرتکب به جزای جرمی محکوم می گردد که جزای آن 
شدیدتر باشد . در صورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی از 

 3«نها حکم می کند.آ
در اینجا سؤال دیگری پیش می آید و آن این که اگر متهم پس از انجام محاکمه، از نظر 
جرم انتسابی شدیدتر تبرئه شد، ایا می توان مجددا او را به خاطر جرم کم اهمیت تر مورد 
محاکمه و مجازات قرار داد؟ به نظر عده ای از حقوقدانان جواب این سؤال مثبت است. 
می گویند محاکمه و برائت تنها در مورد ی  اتهام صورت گرفته و این امر مانع از آن 
نمی شود که به مسئولیت جزایی مرتکب در مورد اتهام دیگر در محکمه رسیدگی و رتی 
مناسب صادر گردد. به نظر دسته ی دیگری از حقوقدانان، عنصر مادی جرم که عمل 

رد دادرسی قرار گرفته و متهم از اتهام ارتکاب واحدی بوده ، ی  بار در محکمه مو
حاصل کرده است، و از این جهت دوباره نمی توان او را به خاطر همان عمل مادی  برائت

                                                 
ان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و یزدی.  1

 .251، ص 1391اندیشه اسالمی؛ 
 .769، ص 1382صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی؛ انتشارات طرح نو؛ .  2
، کود 25/2/1396مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی .  3

 .76، ماده جزای افغانستان
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مورد تعقیب و مجازات قرار داد. نظر دوم که مبتنی بر ارفاق بیشتر نسبت به متهم است 
 ۀو امریکا منع محاکملیس عمال در غالب نظامهای جزایی پذیرفته شده ، در کشورهای انگ
صریق قانون هم پیش بینی شده  مجدد متهمین به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه واحد در نص

 1 است
ب( تعدد واقعی )مادی(. تعدد واقعی جرم زمانی است که افعال متعددی به فردی قابل 

ت تعیین است و هر ی  از این افعال ، جرم واحد و مستقلی به شماره رفته و قابلی انتساب
 2مجازات را دارد. 

 مجازات تعدد در حقوق جزای افغانستان. 
کود جزای افغانستان تحت عنوان تعدد معنوی جرایم چنین  76تعدد اعتباری: ماده 
هر گاه از ارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به وجود آید ، مرتکب به »صراحت دارد : 

شد . در صورتی که جزاهای پیش جزای جرمی محکوم می گردد که جزای آن شدیدتر با
  «بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی از آنها حکم می کند.

تعدد مادی : قانون گذار افغانستان، تعدد مادی را به دو دسته ی تعدد مادی جرائم غیر 
مرتبط و مرتبط تقسیم کرده که در اولی قاعده ی جمع مجازات ها و در دومی قاعده ی 

 جرم اشد را پذیرفته است.مجازات واحد 
هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در » چنین صراحت دارد: 73تعدد مادی جرایم مرتبط : ماده 

نتیجه ی افعال متعدد صورت گرفته باشد و تأمین هدف واحد، جرایم مذکور را طوری با 
هم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شده ی هر ی  
از جرایم حکم نموده و تنها به تنفیذ شدید ترین جزای محکوم بها تصریق می دارد . این 

 «امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی نمی گردد.
شخصی که مرتکب دو جرم » چنین صراحت دارد: 75تعدد مادی جرایم غیر مرتبط: ماده 

در مورد یکی از آنها ، وحدت هدف که  یا بیش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعی
جرایم مذکور را با هم جمع کند، موجود نباشد، به جزاهای پیش بینی شده هر ی  از 

                                                 
 .769،ص 1382صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی؛ انتشارات طرح نو؛ .  1
ساداتی، سید محمد مهدی، تعدد جرم در حقوق ایران و المان،مطالعات حقوق تطبیقی، دوره .  2
 .212، ص 1396، بهار و تابستان 1، شماره 8
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جرایم مذکور محکوم می گردد و جزاهای محکوم بها یکی بعد از دیگری باالی وی تطبیق 
 1«.می شود، مگر اینکه در این قانون طور دیگری پیش بینی گردیده باشد.

. تکرار جرم: وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم جنحه یا جنایت محکوم می شود 15-2
و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوت خود 

« تکرار جرم» باقی است، مرتکب جرم دیگری می شود ، جرم بعدی او به خاطر تحقق 
الزم « تکرار جرم» د. به این ترتیب برای تحقق مشمول مجازاتهای سنگین تر خواهد بو

است الاقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد: یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به 
خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات ، قرار می گیرد. 

ه مرحله ی ضروری نیست محکومیت اول حتما ب« تکرار جرم » در عین حال برای تحقق 
اجرا در آمده باشد ، بلکه در صورتی هم که محکوم به علل گوناگون ، پس از حکم 
محکومیت قطعی، از تحمل تمام یا قسمتی از مجازات معاف گردد، در صورت ارتکاب 

  2جرم جدید، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.
 را خود جرم زاتمجا مجرم متکرر ٬به طور کلی می توان گفت ، به اعتقاد برخی

 ،مجازات جرم فعلی نیست. درمقابل  در تشدید مستحق پس ٬است کرده تحمل درگذشته
 ٬عده ای دیگر معتقدند کسی که درگذشته مرتکب جرم شده ومحکومیت یافته است

 ازتشدید خودداری. دارد باالتری مجرمیت چون است تری شدید مجازات مستحق
 که هایی فرصت رغم علی شود گفته آنها به که است آن منزله به افراد این مجازات
 ایشان مجدد حضور ٬جزاهای سب  به آنها داده شده وموثر نیفتاده استبا درگذشته
 .گذریم می مجازات تشدید واز گرفته نادیده رادرمحکمه

 که است ازافرادی بیشتر جرایم متکرر،حقیقت آن است که عدم تائید جامعه نسبت به 
ی می باشند. سابقه محکومیت نشانگرشخصیت بدمجرم یعنی یجزا یتمحکوم سابقه فاقد

                                                 
، کود 25/2/1396مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی .  1

 .76و  75، 73، مواد جزای افغانستان
 .789، ص 1382صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی؛ انتشارات طرح نو؛ .  2
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مجرمیت سنگین تر درمعنای موسع آن است مگر اینکه فاصله دوجرم آن قدرباشد که 
 1نگردد. فعلی مجرم بدبه شخصیت انتساب موجب ٬کهنگی جرم سابق

ات در به هر صورت امروزه در بسیاری از نظامهای جزایی به خاطر این که تشدید مجاز
مورد تکرار جرم را از نظر ارعاب عمومی و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده ضروری 

د ، افرادی را که برای بار دوم، و دفعات بعد ، به ارتکاب جرم دست می زنند نمی شناس
 2به مجازاتهای شدیدتر محکوم می کنند.

 میزان مجازات تکرار جرم
مجرم متکرر به مجازات ذیل » ت دارد:کود جزای افغانستان چنین صراح 83ماده 

 محکوم می گردد :
در جرایم تکرر خاص، مرتکب به مجازاتی که از دو چند حداکثر مجازات اصل  .1

 جرم، بیشتر نباشد.

در جرایم متکرر عام، مرتکب به مجازات حداکثر ی  و نیم چند مجازات اصل  .2
 جرم. 

یا جرائم معین را که جنبه ی عادت  به این ترتیب مالحظه می شود قانونگذار تکرار جرم ،
و تخصص پیدا کرده، برای جامعه خطرناکتر می شناسد، و حداکثر بیشتری از مجازات 
برای آن تعیین می کند. دیدیم که حداکثر مجازات تکرار جرم وقتی به طور عادی و در 

یر نباید از ی  برابر و نیم حداکثر مجازات جرم اخ ،جرائم مختل  مصداق پیدا کند
تجاوز نماید، در حالیکه در مورد تکرار جرائم شبیه و یکنواخت مجازات تعیین شده نباید 

 از دو برابر حداکثر مجازات جرم بیشتر باشد. 
کود جزای افغانستان جرایمی که در ی  باب در کود جزا تصریق یافته  81مطابق ماده 

 است، جرایم مماثل شناخته می شود. 
قانون گذار اختیارات نسبتا وسیعی برای تعیین مجازات تکرار جرم  بنابراین می توان گفت

در اختیار محکمه گذاشته ، بدون اینکه ضابطه یا ضوابطی برای تعیین مجازات مناسب 
                                                 

یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و .  1
 .247، ص 1391اندیشه اسالمی؛ 

 . 794، ص 1382مومی؛ انتشارات طرح نو؛ صانعی، پرویز؛ حقوق جزای ع.  2
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تعیین نماید. به نظر می رسد تعداد سابقه محکومیت می تواند ی  ضابطه در این مورد 
 1باشد.  

ابع و مآخذ  من
 ،1395ات، ترجمه محمد علی کاظمی، نشر میزان، پاییز بروکس، تام ، مجاز. 1
 1392جعفری، مجتبی، تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب . 2

 .1392ی، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ی، فصلنامه پژوهش حقوق جزا
وم رحمدل، منصور ، تناسب جرم و مجازت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب عل.3

 ،1389انسانی دانشگاه ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،
ساداتی، سید محمد مهدی، تعدد جرم در حقوق ایران و المان،مطالعات حقوق تطبیقی، .4

 .1396، بهار و تابستان 1، شماره 8دوره 
سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای ایران و .5

، بهار و  78و  77دو فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ی انگلستان، 
 .1396تابستان 

عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، ص .6
1902. 

 .1382صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی؛ انتشارات طرح نو؛ . 7
حقوق جزای افغانستان، تهران: کوشا، جعفر و غالمی ، حمید؛ مجازات قتل عمدی در . 8

 1393پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره هفتم ، تابستان 
مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی . 9
 ، کود جزای افغانستان.25/2/1396
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی . 10
 8/11/1382خ مور 818
یزدیان جعفری، جعفر؛ چرایی و چگونگی مجازات؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه . 11

 .1391فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ 
                                                 

، کود 25/2/1396مورخ  1260وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی . 1
 .85و  83، مواد جزای افغانستان
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 علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیکه:له دویم مبحث: د فقهې 
مله مقاصد، د ه اپر  بنسټ رامنځته کېږي، د همدې لدا چې مقاصد د پوهې او فقهې 

احکامو او فقهې پر مقاصدو باندې نومول شوي، شرعي احکام د مقاصدو د السته راوړلو 
میوه او پاېلې بلل کېږي، لکه څرنګه چې او منځته راتګ الره او بنسټ دی، چې احکام یې 

فقهي احکام او د اسالمي شریعت مختل  ډګرونه د خپلو مقاصدو د السته راوړلو لپاره 
مشروع شوي، چې همدغه مقاصد او هدفونه پخپله د اسالمي شریعت د مقاصدو له نظام 

 1څخه عبارت دی.
ترالسه کېدالی شي چې د  دکتور یوس  قرضاوي وايي: په دین کې پوهه او فقه هغه وخت

دین پر باطن او اسرارو باندې علم ولرو، چې پدې ډګر کې لومړی علم، د اسالمي شریعت 
امله ورته د مقاصدو او ه د مقاصدو علم دی چې زموږ سره مرسته کوي، چې د همدې ل

و پر صاسرارو علم وايي چې په دین کې د پوهې دروازه شمېرل کېږي او څوک چې د نصو
باندې منګولې لګوي، پرته له دې چې حقایقو او ریښو ته یې کتنه او په موخو او  ظواهرو

اسرارو  یې ځان پوه کړي، نشو ویلی چې په دین کې پوهه لري یا یې په حقیقت باندې پوه 
 2شوی دی.

د عباداتو شرعي موخې )مقاصد(  لومړی مطلب: 
ستل شي ترڅو د هغه پاره راود عبادتو څخه موخه دا ده چې بندګان د اهلل څنګ ته ددې ل

او آخرت سعادت ترالسه کړي، پدې اړه امام غزالي رحمه اهلل وايي: د  رضا او د دنیا
شریعتونو موخه را  واسالمي شریعت له ګواهۍ او د خپل سر په  سترګو ګورو چې د ټول

کش کول د بندګانو دي پر لور د اهلل، ترڅو د هغه سره د یوځای کېدو سعادت ترالسه 
ړي، چې همدې موخې ته د رسېدو لپاره اړینه ده چې بندګان اهلل ، د هغه صفات، کتابونه ک

 َخَلْقُت َوَما﴿او استازي وپېژني او همدې خبرې ته اهلل په خپل دې قول سره اشاره کړې، 

                                                 
 .۲/۱۱۹وګوره! المقاصد الشریعة، د: الخادمي،   1
 .۳۴دراسة في مقاصد الشریعة، القرضاوي،   2
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ي وکړي د ژباړه: ما پېریان او انسانان لدې پرته چې زما بندګ   1ِلَيْعُبُدوِن ِإلَّا َواْلِإنَس اْلِجنَّ
 2بل څه لپاره ندي پېداکړي.

په پورته آیت شری  کې اهلل وايي: بندګان دې زما بندګي وکړي او دا چاره هغه وخت ښه 
ترسره کېږي ترڅو بندګان خپل رب په ربوبیت او ځانونه د عبودیت په صفت سره، سم 

د رالېږلو څخه  وپېژني او ددې لپاره باید خپل ځان او رب په ښه توګه وپېژني چې د استازو
 3ستره موخه همدغه ده.

په ذکر روږدي کېدل او  هلالج لجامام غزالي رحمه اهلل لیکلي چې د عباداتو څخه موخه د اهلل 
ډاډ تر السه کول دي، پداسې توګه چې بندګان تل پاتي کورته رجوع او فاني کور څخه 

چې د اهلل په  رې والی غوره کړي، دا چې ولې ډول ډول عبادات راغلي؟ موخه یې دا دهیل
ډېرو یادولو سره ستره اغېزه ومومو او د یو ډول عبادت په کولو سره مو زړونه ستړي 
نشي، ځکه په یو ډول عبادت پاتې کېدل، عبادت څخه هغه عادت جوړوي چې پر زړه 

 4باندې یې اغېزه کمه وي.
پورته  هد هغې پر کولو سرخو دلته یوه اشاره اړینه ده او هغه دا چې کوم عبادات چې 

پورته  موخې السته راځي هغه مشروع عبادات  دي، پر مبتدعه )نوو جوړو شوو( عباداتو
السته نه راځي، ولې چې بدعات د مقاصدو پر خالف راتګ کوي ځکه بدعات د  موخې

هغې دالیلو او نصوصو په خالف راتګ کوي چې د هغوي پر مټ مقاصد ثابتېږي، نو 
او ماتوونکي دي، جوته شوه چې د عباداتو له موخو  بدعات د مقاصدو له منځه وړونکي

احکامو ته غاړه کېښودل، بندګي کول او پر طاعاتو باندې د مکلفینو په  هلالج لجڅخه د اهلل 
هغې توګه مکل  کول دي چې شارع په خپله د خپلې ارادې او مراد سره سم د هغې الرې 

چې هغې غوره کړې وي،  بندګې به په هغې طریقه کېږي هلالج لجچارې روښانه کړي، نو د اهلل 
نه د بدعاتو په الرو سره ځکه بدعت د  نوو عباداتو پېدا کول یا د شته عباداتو پداسې توګه 

دی، په ټوله  یر ورسره مل ويیتعدیلول چې زیادت، کموالی او د شرطونو او څرنګوالي تغ
                                                 

 ۵۶الذاریات/   1
 ريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.د قرآنک  2
 .۴/۲۵وګوره! احیاء علوم الدین،   3
 .۹۸م، ۱۹۹۴وګوره! االربعین في آصول الدین، االمام غزالي، دار البلخي،   4
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بېره  د بندګۍ بنسټ او د بندګانو د جوړښت سره ټکر بلل کېږي، سر هلالج لجکې بدعت د اهلل 
یر یر سره تغیپردې بدعات د عباداتو مقاصدو سره چې هغه د زمان، مکان او حاالتو په تغی

 1کوي ستر تعار  شمېرل کېږي.ه ن
 د پورته بهیر څخه وروسته او  د ځینو عباداتو موخې په الندې توګه بیانوو:

 لومړی: د لمونځ موخې
ځینې يې  ې د هغوي له ډلې څخهډېرې موخې بیان شوي چ کې د لمونځ لپاره په قرآنکریم

 :2په الندې توګه بیانوو
ِإنَِّني َتَنا اللَُّه َلا ِإلَََٰه ِإلَّا َتَنا َفاْعُبْدِني َوَتِقِم ﴿وايي:  هلالج لجیادول، لکه څرنګه چې اهلل  هلالج لجد اهلل  -۱

یم، زما څخه پرته بل خدای نشته، نو ته زما  هلالج لجژباړه: همدا زه اهلل   3الصََّلاَة ِلِذْكِري
 4دګي وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه.بن
ِإنَّ ﴿فرمايي:  هلالج لجد بدلمنۍ او ناوړه چارو څخه بندګان ساتل، لکه څرنګه چې اهلل  -۲

ژباړه: بېشکه لمونځ له بدلمنۍ او ناوړه چارو   5...ۗ  الصََّلاَة َتْنَهىَٰ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر 
 6څخه منع کوي...

ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن ﴿وايي:  هلالج لجهونو له منځه وړل، لکه څرنګه چې اهلل د بدۍ او ګنا -۳
 السَّيَِّئاِت....

 8بېشکه نېکۍ بدي له منځه وړي.  ژباړه: 7

                                                 
 .۸۱-۲/۸۰وګوره! المقاصد الشرعیة،   1
 .۱/۴۲وګوره! المقاصد الشرعیة،   2
 .۱۴طه/   3
 او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.د قرآنکريم ټکي په ټکي   4
 .۴۵العنکبوت/  5
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  6
 .۱۱۴هود/  7
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  8
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َما َسَلَكُكْم ِفي ﴿ وايي: هلالج لجڅخه خالصون، لکه څرنګه چې اهلل  )عذاب( د اهلل له سزاء -۴
ژباړه: تاسې څه شي دوزخ ته بوولي یئ؟ هغوي به   1يَنَقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ *َسَقَر 

 2وايي: موږ د لمونځ کوونکو څخه نه وو.
 دویم: د زکات موخې 

د زکات څخه موخه د زکات ورکوونکي د مال پاکوالی او د هغه د نفس خالصون دی د 
ت په زکا، ځان ځانۍ او پر مادیاتو د روږدېدلو د  ناروغۍ څخه، په ورته توګه د ۍليبخ

ځکه کله چې ټولنه کې ښېګڼې،  ورکولو سره ټولنه د حسد او کینې څخه خالصون مومي
مرستې، صدقات، زکاتونه، ورک یا کم شي او خل  د مالونو په ټولولو او زیرمه کولو 

ت شي، ددې المل کېږي چې خل  یو له بله سره په حسد، بغض او د فقر له السه په خبو
د همدې  هلالج لج، چې اهلل ګرځيد ټولنې د بدبختۍ المل چاره  او همدا کړيشخړو ال  پورې 

  3 ُخْذ ِمْن َتْمَواِلِهْم َصَدَقة  ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهم ِبَها...﴿سترې موخې په اړه داسې وايي: 
ژباړه: ای پېغمبره! د هغوي له مالونو څخه زکات واخله! پدې سره هغوي او مالونه یې 

 4پاک کړه...
او د  المل د سوداګرۍ د پیاوړتیا، ي کړنه ده چې پدې سره مال زیاتېږيزکات هغه شرع

 5زکات او صدقاتو ورکړه یې د خلکو ترمنځ د محبت، ورورولۍ او یووالي المل ګرځي.
له بلې خوا امام غزالي رحمه اهلل زکات لپاره سترې موخې بیان کړي چې  د هغوي له ډلې 

 څخه ځینې په الندې توګه بیانوو:
 هېڅ شیباید بل  هلالج لجپدې مانا چې بنده ته پرته له یو اهلل  :یووالي )توحید( د مانا تحققد  -۱

خوښ او محبوب نه وي، خو مالونه بندګانو ته ددې کبله خوښ دي چې په وسیله یې له 
دنیاء څخه ګټه واخلي، د همدې المله ددې دنیاء ژوند سره مینه لري او له مرګ څخه 

مرګ کې د محبوب مالقات هم شته، نو راځئ چې بندګان  نفرت کوي سره له دې چې په
                                                 

 .۴۳-۴۲المدثر/  1
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  2
 .۱۰۳التوبة/  3
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  4
 .۵۳۵. او المقاصد العامة، ۱/۴۳وګوره! المقاصد الشرعیة،   5
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پداسې توګه د زکات په ورکولو سره امتحان کړو ترڅو پورې د محبوب سره د محبت 
سره مینه  هلالج لجرې شي او په پای کې یواځې د یو اهلل یدعوی یې ثابته او د مالونو مینه ترې ل

 .او د زړه له تله د خپلو مالونو زکات ورکړي ولري
د بخيلۍ څخه د خالصون الره هغه وخت آسانه کېږي  :نفس پاکوالی له بخیلۍ څخهد  -۲

چې نفس هغه څه ولګوي چې محبت ورسره لري او کله چې یې دا چاره ترسره کړه او 
نفس یې د زکات ورکولو سره عادت کړ نو ښکاره ده چې د بخيلۍ څخه به خالصون 

 مومي.
پر بندګانو د نفس او مال لورینه کړې نو  هلالج لج اهلل :د نعمتونو شکر ادا کول هلالج لجد اهلل  -۳

 بدني عبادتونه د نفس د لورينې شکرانه ده او زکات ورکول د مال د لورينې شکرانه ده.
په زکات سره بله ستره موخه چې السته راځي هغه د  :د بېوزلو د اړتیاوو پوره کول -۴

 ورسره ژمنه کړې. هلالج لجبېوزلو د اړتیاوو پوره کول دي، چې اهلل 
 دریم: د تبرعاتو )ورکړو او ښېګڼو( موخې

د خېر، ښېګڼو او ورکړو لپاره ډېرې موخې شتون لري چې یو څو یې ترې په الندې توګه 
 :1بیانوو
د خېر ښېګڼې زیاتوالی په ټولنه کې د ښو کړنو او غوره والي د خپرېدو المل ګرځي او  -۱

ۍ، مرستې، محبت او ال  ورکولو همدا شان د انساني ارزښتونو لکه یو له بله سره د دوست
 د ساتنې ستره وسیله ده.

د متبرع )د خېر ښېګڼې کوونکی( په زړه کې د خېر ښېګڼې او محبت غوره انګېزه  -۲
پداسې توګه ځای نیسي چې د بخیلۍ، ځان ځانۍ، دنیاوي محبت څخه خالصی مومي او د 

باندې پداسې توګه بلې لورې پدې چارې سره په متبرع له )چا سره چې مرسته شوې( 
پراخي راځي چې کوالی شې خپلې ستونزې په ښه توګه حل، دنیاوي ستونزو څخه ځان 
خالص او په خپل عیال باندې خرچه وکړي او پدې سره یې زړه کې نورو ته مینه ځای پېدا 

 کړي.
د یوې واحدې او صالحه ټولنې په رامنځته کېدو کې د خېر ښېګڼې، نېکۍ، مرستې  -۳

 ستر رول لري. کولو چارې
                                                 

 .۵۶-۱/۵۴وګوره! المقاصد الشرعیة،   1
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 پدې سره اسالمي غورځنګ ښکلی او ځالنده کېږي. -۴
په نزد لوړې پوړۍ او تل پاتي  هلالج لجپدې سره متبرع )د خېر ښېګڼې کوونکی( د اهلل  -۵

 جنتونه په هغې دنیاء کې تر السه کوي.
 څلورم: د روژې موخې

نې او ویناوې د دننه او غوره کړ په ژوره توګه هغه مهال د خلکو په زړونو کې پرهېزګاري
فرد او ټولنې په سټه کې ځای نیسي چې خل ، له درنګ، سرښندنې، مرستې کولو څخه 

هر مهال  چې، کار واخلي او د مسکینانو او بېوزلو له حال څخه ځان خبر او پدې پوه شي
ري یداسې سختۍ او کړاوونه شوني دي چې انسان ته ورسېږي سره له دې چې هرڅه به ل

 چاره او بېوزله وي.خو بیا به هم بې
روژه د زغم او درنګ کولو هغه مدرسه ده چې له انسان څخه ناروغتیاوې، دردونه، 
تشویشونه او وهمونه پداسې توګه لرې کوي چې انساني نفس دنیاوي محبت څخه 

 1خالصوي او ستر ایماني او اخالقي هس  څلي ته یې رسوي.
انسانې غوښتنو او جنسي غریزو ماتونه امام غزالي رحمه اهلل لیکلي چې د روژې موخه د 

د دښمنۍ وسيلې دي او کله چې دغه شیان مات شي انسان  هلالج لج ده، چې همدغه شیان د اهلل
تیاوو خبندګۍ ته د ټولو بو هلالج لجد اهلل  چې، س شيبلريښتینې پرهېزګارۍ پداسې توګه م په

بدن کې  څخه فارغ شي، د بلې خوانه د روژې خوښۍ او راز پدې کې دی چې د انسان په
چې د شر او بدۍ المل ګرځي او روژه زړه پداسې  کويهغه شیطاني پیاوړتیاو کمزورې 

 2ته فارغ شي. هلالج لجتوګه سپېڅلې او تصفیه کوي چې یواځې اهلل 
 پنځم: د کفاراتو )بدلې او تاوانونو( موخې

 د کفاراتو )بدلې او تاوانونو( ځينې موخې په الندې توګه دي:
د بندګۍ او د هغې اوامرو ته د  هلالج لجونکي( په نفس کې د اهلل د مکفر ) کفاره ورکو -۱

 غاړې کېښودلو د مانا ټینګښت.
 رې کول.ید ګناه پټول او ل -۲

                                                 
 .۱/۳۴وګوره! المقاصد الشرعیة،   1
 .۳۴۹ـ۳۱۳ـ۱/۳۰۹وګوره! االحیاء،   2
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د هغه سمې الر ته مکفر )کفاره ورکوونکی( ته تادیب، زجر، تربیه او له ګناه څخه  -۳
 ګرځول.

السته  مصالحولوړو د سوګند په کفاره کې د خوراک ورکولو او مريي آزادولو د  -۴
 .راوړل
ا پداسې توګه چې د نېکۍ په چارو کې )کفاره ورکوونکی( د وجدان آرامتید مکفر  -۵

   ورسره مرسته وکړي او ښېګڼو ته مخه کړي.
 دویم مطلب: د مالي معامالتو )راکړې ورکړې( شرعي موخې

ارو علماوو د اموالو ګڼې موخې لکه د مال دوران د خلکو په السونو کې، د مالي چ
څرګندوالی، په مالي چارو کې عدالت، د مالونو ثابتوالی خپلو څښتنانو ته او د هغې ساتنه 

 له تیري څخه ذکر کړي، چې موږ هر یو په جال، جال توګه دلته بیانوو:
 د مال د دوران موخهد خلکو په السونو کې لومړی: 

 هلالج لجموخه ده، د اهلل شرعي یوه د حقې او سمې الرې د مال دوران د خلکو په السونو کې 
ژباړه: ترڅو   1...ۗ  َكْي َلا َيُكوَن ُدوَلة  َبْيَن اْلَأْغِنَياِء ِمنُكْم ﴿ددې قول پر بنسټ چې وايي: 

 2چې مالونه یوازې ستاسې د بډایانو ترمنځ ال  په ال  نه شي.
د همدې آیت کریمه پر بنسټ مال باید د خلکو په السونو کې د استهالک، ګټې 

کړې ورکړې او مختلفو معاوضاتو له الرې دوران وکړي ترڅو د یو شخص اخېستنې، را
امله شارع خل  د مال دوران ته هڅولي او د مال ه ال  کې مال پاتې نشي، د همدې له پ

ذخيره کولو او انجماد څخه یې منع کړې، ځکه پدې چاره کې امت ته تاوان رسېږي، پدې 
ېر د مال حرکت هم اړین دی، لکه څرنګه چې د اړه دکتور عالم وايي: د اوبو او هوا په څ

هوا او اوبو ودرېدل د هوا د ګرم والي، د بېړیوو د ودریدو المل او د انسان ژوند ته تاوان 
رسوي، په ورته توګه د مال ودرېدل او نه دوران د مال د زوړوالي او کدورت المل ګرځي 

 3چې دا چاره نه د فرد په خېر ده او نه د امت.
 امله شارع د مال د دوران د موخو د تحقق په پار الندې احکام  وضع کړي:ه لد همدې 

                                                 
 .۷الحشر/  1
 او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.د قرآنکريم ټکي په ټکي   2
 .۵۰۲المقاصد العامة،   3
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چې په ټولنه کې عاطفه،  ،ټولنیز اړخه په ډاګه دی لهد سود حراموالی: د سود ضرر  -ت
مهرباني، د افرادو ترمنځ یو له بله سره مرسته کول له منځه وړي، چې همدغه چاره د 

ې ده چې هغه وايي: ټولنه یو له بله سره د مرستې او شارع هغه سترې موخې سره په ټکر ک
مالتړ په ډګر کې د یو جسد په څېر ده، له اقتصادي اړخه سود خوړل چې کله په کومه 
ټولنه کې عام شي، زراعتي، تجارتي او صناعتي ګټې چې د کسب او کړنو په وسیله السته 

ولنې ته ورسېږي یو فرد ته راځي د داسې ستر تاوان سره مخ کېږي پرځای ددې چې ټولې ټ
السته ورځي او دغه چاره د شارع هغې مالي موخې سره په ټکر کې ده چې غواړي مالونه 

 دې په دوران کې اوسي.
دې کار سره خلکو باندې د رزق ه د احتکار )د مالونو ذخيره کول( منع والی: ځکه پ -ب

 او خوړو تنګوالی راځي.
دې سره فاحش تاوان او ه ه قمار حرام کړی چې پد قمار منع والی: شارع ددې المل -ج

داسې توګه السته راځي چې کوښښ او هڅې د مال د السته راوړلو لپاره له منځه ه ګټه پ
 وړي او په ټولنه کې د جګړو او شخړو المل کېږي.

 قد راکړې ورکړې آسانوالی: د امکان تر بریده راکړه ورکړه باید آسانه وي، چې راج -د
 توګه السته راوړل شي چې مرجوحه فساد پرې بر السی نه شي. مصلحت پداسې

 دویم: په مالي چارو کې د څرګندوالي موخه
رې وساتل شي، یمالي راکړه ورکړه باید د امکان تر بریده له تاوان، ضرر او شخړو څخه ل

، د مالي چارو يجایز ګڼل شود پور په ورکولو کې شهادت او رهن)ګروي(له همدې المله 
انتیا په موخه دکتور عالم وايي: مالي چارې باید د شخړو، النجو او ضرر له ځایونو د روښ

څخه لرې وساتل شي، ځکه پدې کار سره مال د انکار او ضایع کېدو څخه ساتل کېږي، 
چې دهمدې مصحلت لپاره اسالمي شریعت په مالي معامالتو او تړونونو کې توثیق )لیکل، 

 1.یشهادت او ګروي( جایز ګڼل
 دریم: په مالي چارو کې د عدالت موخه

په مالي چارو کې له عدالت څخه موخه د مال لګښت دی په هغو ځایونو کې چې مال ورته 
پېدا شوی، پدې مانا چې مال باید د حاللې او مشروع الرې السته راوړل شي او کوم 

                                                 
 .۵۲۱المقاصد العامة،   1
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ه حقوق او واجبات چې پر مال دي لکه عشر، زکات... په خپل وخت ورکړل شي او پ
لګښت او زیاتوالي کې یې سمې الرې چې پر هغوي الرښوونه شوې په پام کې ونیول 

 1شي.
ابن عاشور رحمه اهلل وايي: په مالي چارو کې عدل دا دی چې مال باید پرته له تیري څخه 
په مشروع الرو لکه کسب، ارث، تبرع او څښتن ته یې د بدلې په ورکولو سره تر السه 

ه پاملرنه داده چې په مال سره باید عامه تچارو کې عدالت  شي، همدا راز په مالي
مصلحتونه وساتل او ضررونه پرې دفع شي، د نمونې په توګه د مال )غذا او قوت( پورې 
کله نا کله د امت د ځینو ډلګیوو ژوند تړل شوی وي او ځینې مالونه داسې وي چې هغوې 

ه دواړو حالتونو کې باید ترې پورې د امت څخه د دښمن دفع کول تړل شوي وي، چې پ
 2په نزد لوړې مرتبې تر السه کړي. هلالج لجسمه ګټه پورته او د مال څښتن د اهلل 
د مال ساتلو موخه  څلورم: له تیري څخه 

َيا ﴿ له دې قول څخه اخېستل شوی چې وايي: هلالج لجله تیري څخه د مال ساتلو بنسټ د اهلل 
ژباړه: ای مؤمنانو! خپلو منځو کې یو    3اَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِلَتيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َتْمَو

4د بل مالونه په ناروا سره مه خورئ..
 

له همدې المله شارع د مال ساتلو په موخه ډیر احکام وضع کړي چې ځینې يې په الندې 
 توګه بیانوو:

غالء حرامه شوې او  د غالء حراموالی: په اسالمي شریعت کې د مال ساتلو په موخه -ت
َوالسَّاِرُق ﴿وايي:  هلالج لجڅوک چې غالء کوي پر هغې به حد جاري کېږي، پدې اړه اهلل 

ژباړه: او   5َحِكيٌم َعِزيٌز َواللَُّه ۗ  َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َتْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكال ا مَِّن اللَِّه 
رې کړئ، دا د هغوي د خپلو کړنو بدله او د اهلل غل که نر وي که ښځه د دواړو السونه پ

                                                 
 .۳۰۰وګوره! تهمیة المقاصد،،   1
 .۴۷۷مقاصد الشریعة، ابن عاشور،   2
 .۲۹النساء/  3
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  4
 .۳۸المائدة/  5
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قدرت پر ټولو غالب  او هغه د پوهې او  هلالج لجله لورې د عبرت وړ سزا ده،  د اهلل  هلالج لج
 1حکمت څښتن دی. 

ب: د بډو )رشوت( اخېستلو حراموالی: د دولت او عامه والیت له دندو څخه یو هم د 
مصالق ساتل دي، چې دا د  خلکو ترمنځ عدالت کول او د هغوي دنیاوي او اخروي

والیت له مقاصدو څخه ستر مقصد او د دولت دننه له اړینو مقاصدو څخه شمېرل کېږي، 
چې له همدې امله رشوت )بډې( حرام شوی، ترڅو د عدالت تله په برابره او حقه توګه 
وساتل شي، ځکه کې رشوت روا وګڼل شي نو قضاء به د خلکو ترمنځ پداسې توګه سپکه 

د دعوی یو لوری به قاضي او یا حاکم ته رشوت ورکوي او کوم لوري چې ډېرې شي چې 
بډې )رشوت( ورکړي هماغې سره به مرسته او حکم به ورته کېږي ولو که په خپل علم او 

 2د قاضي په علم کې به له تیري کوونکو څخه وي.
یزمنې چې د خلکو ترمنځ د عدالت چارې اغ وينو بډې د همدې المله حرامې ګرځول ش

کوي، ارزښتونه یې له منځه وړي، په احکامو کې تیري ته الر برابروي او په پایله کې حق 
عامه والیت  هلالج لجهمدې الملونو له کبله اهلل د ، ويهغه چاته ورکوي چې هغه يې حقدار نه 

له ضروري اصلي هغو مقاصدو څخه ګرځولی چې دنیاوي برخه پرې نه ترالسه کېږي، 
یې له اویا کلونو هغې عبادت څخه چې شپه یې پر والړه او ورځ بلکې یو ساعت عدالت 

 یې پر روژه تېره شي غوره ګڼلی.
  َوَلا َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َتْحَسُن...﴿وايي: هلالج لجج: د یتیمانو مالونو ته پاملرنه: اهلل 

 4ې ډېره غوره وي...ژباړه: د یتیم مال ته مه نیږدې کېږئ، مګر پداسې توګه چ 3
او غوره الره هغه ده چې د هغې پر وسیله د یتیم د مال ساتنه په ښه توګه وشي او له تیري 

 څخه خوندي وساتل شي.

                                                 
 روانه ژباړه، جانباز سرفراز. د قرآنکريم ټکي په ټکي او  1
 .۵۶۴-۵۶۲وګوره! المقاصد العامة،   2
 .۱۵۲األنعام/  3
 د قرآنکريم ټکي په ټکي او روانه ژباړه، جانباز سرفراز.  4
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د ثابتوالي موخه مالونو   پنځم: څښتنانو ته د 
مالونه باید خپلو څښتنانو ته پرته له شخړو ثابت وي، د اسالمي شریعت موخه د ثابتوالي د 

 :1خپل څښتن الندې چارې دي ملکیت څخه
څخه ځانګړی  او وېرې مال  )څښتن ( د مال په خپل ملکیت باندې پرته له کوم خطر  -ت

واک لري، د همدې مقصد په موخه اسالمي شریعت د تړونونو او معامالتو د صحت او پر 
حکام شرطونو د وفاء )پوره والی( او د فساد پر مهال د تړونونو د فسخې )له منځه وړلو( ا

 وضع کړي.
 مال  باید په خپل ملکیت کې په آزادانه توګه تصرف وکړي. -ب
 د مال  له خوښې پرته باید له هغه څخه هېڅوک مال وانخلي. -ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 او له هغې وروسته... ۴۷۴مقاصد الشریعة، ابن عاشور،   1
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 چکیده

محصول محاکم و تنظیم نحوه جمع آوری  زضقانون محصول محاکم به منظور تعیین اندا
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی توسط  ۱۳۹۷/ ۱۰/ ۱۰محصول محاکم به تاریخ 

 ۶ور اسالمی افغانستان به داخل از طرف رئیس جمه ۱۳۹۷/ ۹/۱۱تصویب و به تاریخ 
نافذ گردیده است. در این قانون  1398ماه حمل سال  27ماده توشیق و در  ۲۳فصل و 

موارد اخذ و معافیت محصول، اندازض محصول وثایق، قیمت فیصله و صورت حال و 
 وثایق، موعد پرداخت قیمت و محصول و احکام متفرقه پیش بینی شده است.

 و بررسی، وثیقه، محصول، قیمت وثایق، قانون محصول محاکم. کلمات کلیدی: نقد
 مقدمه

هرافغان مکل  است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه »قانون اساسی  ۴۲براسا  ماده 
و محصول  تأدیه کند. هیچ نوع مالیه و محصول بدون حکم قانون وضع نمی شود. اندازض 

گردد.  عدالت اجتماعی،  توسط قانون تعیین میمالیه و محصول و طرز تأدیه آن با رعایت 
این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می شود. هرنوع مالیه، محصول 

 «. و عواید تأدیه شده به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود
قانون اساسی وضع گردیده است و  ۴۲قانون محصول محاکم به تأسی از حکم ماده 

تعیین اندازض  -۱قانون محصول محاکم، اهداف این قانون عبارتند از:  ۲مطابق ماده 
این قانون،  ۴تنظیم نحوض جمع آوری محصول محاکم. مطابق ماده  -۲محصول محاکم. 

احکام این قانون بر فیصله ها، قرارها و وثایق و اجراآت محاکم که تابع محصول باشد، 
 و اعترا  بر آنها از این حکم مستثنی است.گردد. فیصله ها و قرارهای جزایی  تطبیق می

در این نوشتار هدف ما بررسی و نقد  قانون محصول محاکم می باشد. سؤاالتیکه در این 
زمینه مطرح می شود اینست که آیا در ترتیب قانون محصول محاکم، عدالت اجتماعی 

 خوردار است؟مطابق قانون اساسی رعایت شده یا خیر؟ قانون مذکور از چه ابهاماتی بر



قد وبررسی قانون محصول محاکم ن  قضاء 
 

 104  

 

اهیم و اصطالحات -1  مف

قانون طی مراحل اسناد تقنینی راجع به تعری  اصطالحات در سند تقنینـی   ۳۳ماده  ۱فقره 
اصطالح در سند تقنینی به مفهومی کـه در مصـطلحات علمـی    »چنین مقرر داشته است: 

 قبول گردیده، تعری  می شود. در صورتی که اصطالح مفاهیم بیشتر از مصطلحات علمـی 
امـا برخـی مشـکالت در تعـاری      «. گـردد  را در بر داشته باشد در تعری  درج می

 اصطالحات مندرج قانون محصول محاکم وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
قانون محصول محاکم به تعری  اصطالحات مهم مندرج این قانون پرداخته  ۳ماده     

محصول: »چنین تعری  شده است:  «محصول»قانون مذکور  ۳ماده ۱است. در جزء 
مبلغی است که به موجب صدور فیصله یا قرار، ترتیب وثیقه  و اجراآت اداری محاکم و 

 «.ادارات ثبت وثایق، مطابق احکام این قانون از اشخاص حقیقی و حکمی اخذ می گردد
ین ا ۱۲ماده مذکور به تعری  صورت حال و فیصله  پرداخته است و ماده  ۳و  ۲جزء    

افغانی و قیمت فیصله را به طور جداگانه مبل   ۳۰۰قانون قیمت صورت حال را مبل 
افغانی تعیین نموده است و از سوی دیگر در اجزای فوق الذکر، صورت حال و هم  ۳۰۰

 فیصله به عنوان فورم تعری  شده که از لحاظ حقوقی قابل نقد و بررسی می باشد.  
ات مدنی، فیصله عبارت از تصمیم هیئت قضایی قانون اصول محاکم ۲۴۶حسب ماده 

قانون  ۲۵۴است که در ماهیت دعوی بعد از جریان محاکمه اتخاذ می شود و مطابق ماده 
مذکور، فیصله مشتمل بر بخش های مقدمه، تشریق، استدالل، نتیجه و نص حکم می 

نموده  قانون محصول محاکم، فیصله را چنین تعری  ۳ماده  ۳باشد. در حالیکه جزء 
با «. فیصله: فورمی است که تمام محتوای صورت حال در آن درج گردیده باشد»است: 

 ۲توجه به تعری  قانون محصول محاکم، فیصله و صورت حال یکی است. چنانچه جزء 
صورت حال: » قانون مذکور در تعری  صورت حال چنین مقرر نموده است:  ۳ماده 

، صورت دعوی، دفع دعوی، جریان فورم مخصوص است که شهرت طرفین دعوی
محاکمه و نص حکم در آن درج و بعد از مهر و امضای هیئت قضایی به حیث کنده فیصله 

قانون اصول محاکمات مدنی، صورت حال  ۲۰۲همچنان طبق ماده «. محسوب می گردد
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)فورمه مخصوص( صرف در قضایای مدنی پیش بینی شده است. پس صورت حال ورق 
گردد. بنابراین چنین به نظر می رسد که در ی  قضیه مدنی  محسوب می اول فیصله مدنی

افغانی دیگر قیمت فیصله که  ۳۰۰افغانی از بابت قیمت صورت حال و  ۳۰۰اخذ 
افغانی می شود باید اخذ گردد. اما در قضایای تجارتی، صورت حال وجود  ۶۰۰مجموعا  

قانون محصول  ۱۲ی طبق ماده افغانی از بابت فیصله تجارت ۳۰۰ندارد و فقط مبل  
 محاکم اخذ می گردد.

  وثیقه:»قانون محصول محاکم در تعری  وثیقه چنین صراحت دارد:  ۳ماده  ۴جزء      
سند رسمی مخصوصی است که موضوعات قابل توثیق توسط محکمه یا اداره ثبت وثایق 

 «.مطابق احکام قانون در آن درج، امضاء، مهر و ثبت گردیده باشد
قانون محصول محاکم، انواع وثایق از قبیل: قباله بیع قطعی،  3ماده  24الی  5جزء  از

وثیقه بیع جایزی، وثیقه هبه، وصیت خط، اصالح خط، ابراء خط، رسیدخط، حجت خط، 
اجاره خط، قراردادخط، تقسیم خط، ترکه خط، تضمین خط، نکاح خط، خلع خط، طالق 

عری  شده که این تعاری  از نظر حقوقی خط، اقرارخط، وکالت خط و وصایت خط ت
اقرارخط وثیقه ایست »ناقص است. به عنوان مثال در تعری  اقرار خط تصریق شده که 

 «. که اقرار یا اخبار اشخاص در آن درج گردیده باشد
در این تعری  استفاده نشده است و ایجاب می نمود که بعد از کلمۀ « ثبت»اصطالح 

ر برده می شد. پس در صورت تعدیل این ماده، این تعری  که این اصطالح به کا« درج»
اقرارخط وثیقۀ است که اقرار یا اخبار »صحیق تر بنظر می رسد باید چنین درج گردد: 

 «. اشخاص در آن درج و ثبت گردیده باشد
 موارد اخذ محصول دعاوی و اندازض آن-2

 قرار می دهیم.موارد اخذ محصول را در چهار بخش ذیل مورد بحث و بررسی 
عتراضات 2-1  محصول ثبت عرایض حقوقی و ا

 ال ( محصول ثبت عریضۀ حقوقی
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عریضه حقوقی مستقیما  به محاکم یا از طریق شعبات حقوق به محاکم تقدیم و مورد 
ق.ا.م.م، تحریرات محکمۀ ذیصالح عرایض وارده  18گیرد. طبق ماده  رسیدگی قرار می

به دفتر مربوط )دفتر ثبت عرایض حقوقی( ثبت می نماید.  را تسلیم و بعد از مالحظۀ رئیس
قانون محصول محاکم از بابت ثبت عریضۀ حقوقی که توسط  5ماده  1حسب جزء 

 7گردد. مطابق ماده  شود، محصول اخذ می اشخاص حقیقی یا حکمی به محاکم تقدیم می
ی باشد. در قانون مذکور، محصول ثبت عریضۀ حقوقی در محکمه مبل  دوصد افغانی م

صورتی که عریضه حقوقی از طرف متعلمین مکاتب، محصلین، محجوزین و محبوسین 
 قانون فوق الذکر محصول ندارد. 6ماده  1باشد، مطابق جزء 

گردد اینست که آیا در صدور قرار قضایی تجویزی مبنی بر فروش  سؤالی که مطرح می
قانون  5ماده  1ر؟ جزء گردد یا خی سهم صغیر از ثبت عریضۀ آن محصول اخذ می

محصول محاکم ثبت عریضه حقوقی را به طور عام پیش بینی نموده به این معنا که تمام 
گردد به استثناء موارد فوق الذکر،  عرایض حقوقی که در دفتر ثبت عرایض حقوقی ثبت می

 مستلزم اخذ محصول ثبت عرایض حقوقی مبل  دوصد افغانی است.
 ب( محصول ثبت اعترا 

را  یا شکایت محکوم علیه ای که به فیصلۀ محکمه تختانی قناعت نداشته باشد، با اعت
گیرد. عریضه حاوی اعترا  مستقیما  به محکمۀ فوقانی یا  تقدیم عریضۀ مطبوع صورت می

گردد. عریضه شکایت محکوم علیه غیرقانع که به محکمه فوقانی  محکمۀ حاکمه تقدیم می
قانون اصول محاکمات مدنی در دفتر ثبت  370طابق ماده گردد رسمی بوده و م تقدیم می

 و به شاکی رسید داده می شود.
قانون محصول محاکم، ثبت اعترا  مستأن  و فرجام خواه  5ماده  1براسا  جزء     

ماده مذکور، محصول ثبت اعترا  مستأن  در محکمۀ  2محصول داشته و مطابق جزء 
همین ماده، محصول ثبت اعترا  فرجام  3جزء  استیناف مبل  ی  هزار افغانی و طبق

 خواهی در ستره محکمه مبل  ی  هزار افغانی می باشد. 
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 محصول اقامۀ دعوی 2-2

قانون محصول محاکم، از اقامۀ دعوی اشخاص حقیقی یا حکمی در  5ماده  1مطابق جزء 
گردد. این محصول در دو بخش مدنی و تجارتی در مرحلۀ  محاکم محصول اخذ می

قانون مذکور، راجع به محصول اقامۀ  7ماده  5و  4بتدائیه و استیناف می باشد. جزء ا
محصول اقامۀ دعاوی مدنی و »دعاوی مدنی و احوال شخصیه چنین مقرر نموده است: 

احوال شخصیه در مرحلۀ ابتدائیه مبل  ی  هزار افغانی و محصول اقامۀ دعاوی مدنی و 
قانون محصول  7ماده  6جزء « بل  ی  هزار افغانی.احوال شخصیه در مرحلۀ استیناف م

محصول اقامۀ »محاکم در مورد محصول اقامۀ دعاوی تجارتی چنین صراحت دارد: 
دعاوی تجارتی در مرحلۀ ابتدائیه مبل  ی  هزار افغانی و محصول اقامۀ دعاوی تجارتی در 

 «. مرحلۀ استیناف مبل  ی  هزار افغانی می باشد
گردد  انون محصول محاکم در موارد ذیل محصول اقامۀ دعوی اخذ نمیق 6حسب ماده    

 و شخص از پرداخت محصول اقامۀ دعوی معاف می باشد:
 اقامۀ دعاوی که از طرف دولت اقامه و یا حکم محکمه به ضرر دولت باشد. -1

 اقامۀ دعوی تفریق -2

 اقامۀ دعوی افال  و ورشکستگی مدیون و دعوی دارایی علیه آن که متکی بر -3
 اسناد مثبته باشد.

 1محصول اقامۀ دعاوی ناشی از جرم به شمول وثایق آن -4

 سایر مواردی که قوانین خاص به معافیت آن حکم نموده باشد. -5

 محصول اقامۀ دعوی از جملۀ محصول ثابت )معین ( است.

                                                 
مدعی حق العبد . دعوی رد اموال مسروقه و اموال قاچاق در صورتی که ضمن دعوای جزایی  1

متهم از محکمه مطالبه گردد. هرگاه رد مال مسروقه به مال  حکم شود یا مال قاچاق ثابـت  
 نگردد و رد آن به مال  حکم شود، تابع اخذ محصول نمی باشد.
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 محصول فیصلۀ محکمه-2-3

گردد  خذ میقانون محصول محاکم از بابت صدور فیصله محصول ا 5ماده  2مطابق جزء 
قانون مذکور پیش بینی شده است که در دو بخش ذیل  8و اندازض محصول آن در ماده 

 گیرد. مورد بحث قرار می
 ال ( مدعی بهای غیرقابل تقویم به پول

در صورتی که مدعی بها به پول نقد سنجش شده نتواند، مانند دعاوی ارتفاق، تخلیه 
ول فیصله چنین دعاویی مبل  پن  هزار افغانی اماکن، مجرای آب و راه و امثال آن، محص

 می باشد. این نوع محصول از جمله محصول ثابت است. 
ابل تقویم به پول  ب( مدعی بهای ق

قانون محصول  8ماده  1فقره  4( اگر مدعی محکوم علیه قرار گیرد، مطابق جزء 1
یه و استیناف( محاکم محصول فیصله عدم اثبات دعوی در تمام مراحل محاکماتی )ابتدائ

معادل ی  فیصد محکوم بها می باشد. در اینصورت مدعی محکوم علیه مکل  است ی  
 فبیصد محصول عدم اثبات دعوی را پرداخت نماید.

قانون  8ماده  1فقره  3و  2گیرد، طبق جزء  ( اگر مدعی علیه محکوم علیه قرار می2
و احوال شخصیه که محصول محاکم مکل  است محصول فیصله های مدنی، تجارتی 

دارای وجه مالی باشد در محاکم ابتدائیه معادل پن  فیصد محکوم بها و در مرحلۀ استینافی 
معادل ده فیصد محکوم بها را پرداخت نماید. مدعی علیه ای که محکوم علیه واقع شده 

فیصد محصول  15بعد از صدور فیصله محکمه ابتدائیه و محکمه استنیاف مجموعا  باید 
 وم بها را به دولت پرداخت نماید.محک
ق.م.م، محصول فیصله  8ماده  1فقره  5( محصول فیصله های اصالحی، مطابق جزء 3

های اصالحی در مرحلۀ ابتدائیه معادل پن  فیصد و در مرحلۀ استیناف معادل ده فیصد بدل 
اگر طرفین گردد. اما استثناًء  اصالح )مدعی بها( به طور مناصفه از طرفین دعوی اخذ می

 شود. طور دیگری توافق نمایند به موافقه شان ترجیق داده می
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انی  ج( نقض فیصلۀ محکمه تحت

( هرگاه در رابطه به دعوایی که از طرف محکمه ابتدائیه فیصله گردیده، محکمه 1
استیناف فیصله مذکور را نقض نماید خود محکمه استیناف استینافا  )بدون ارجاع به 

ق.م.م، محصول  8ماده  2( فیصله صادر نماید؛ در این صورت مطابق فقره محکمه ابتدائیه
پرداخت شده در مرحلۀ استینافی قابل محاسبه می باشد. به این معنا که پن  فیصد قبال  در 
محکمه ابتدائیه از بابت صدور فیصله از محکوم علیه اخذ شده در مرحلۀ استینافی بعد از 

 ف پن  فیصد دیگر محصول اخذ می گردد.صدور فیصله در چنین حالتی صر
( هرگاه فیصله محکمۀ تحتانی )استیناف یا ابتدائیه( مربوط به دعاوی مدنی از طرف 2

ماده  1دیوان ستره محکمه نقض گردد، محکمه حاکمه )استیناف یا ابتدائیه( مطابق فقره 
فیصله را  ق.م.م، دعوی را مجددا  رسیدگی نموده و تنها قیمت صورت حال و قیمت 19

 اخذ می نماید و اخذ محصول فیصله جواز ندارد.
 2( در صورتی که محکوم علیه بعد از نقض فیصله محکوم علیه قرار گیرد، مطابق فقره 3

ق.م.م، محصول پرداخت شده به محکوم له فعلی مسترد می گردد و محکوم  19ماده 
تدائیه به ضرر محمود که علیه فعلی مکل  به پرداخت محصول می باشد. مثال  محکمه اب

کند. بعدا   مدعی علیه است فیصله صادر می نماید و وی پن  فیصد محصول پرداخت می
نماید. محکمۀ استیناف فیصله محکمه ابتدائیه را نقض و در مرحلۀ  وی استیناف خواهی می

استینافی به نفع محمود فیصله صادر می کند. در این صورت پن  فیصد محصولی را که 
ود در مرحلۀ ابتدائیه پرداخت نموده بود دوباره می گیرد و طرف مقابل وی مکل  محم

 است تا محصول را پرداخت نماید. 
 محصول قرار قضایی-2-4

قرار محکمه تصمیم قضایی است که متوجه ماهیت دعوی نبوده در شکل رسیدگی صورت 
ق.م.م، از  5ه ماد 2قانون اصول محاکمات مدنی(. مطابق جزء  267می گیرد )ماده 

قانون محصول محاکم دو نوع  9گردد. ماده  صدور قرارهای قضایی محصول اخذ می
 محصول قرار محکمه را پیش بینی نموده است.
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 ال ( محصول قرارقضایی ماهوی
 9ماده  1گردد، طبق جزء  قراری که در ماهیت دعوی مطابق احکام قانون صادر می

یصد محکوم بها و در مرحلۀ استیناف معادل ده فیصد ق.م.م، مرحلۀ ابتدائیه معادل پن  ف
محکوم بها از محکوم علیه اخذ می گردد. قرار قضایی ماهوی استثنایی است . مثال  قرار 

 مبنی قناعت معرو  علیه.
 ب( محصول قرار قضایی تجویزی

قانون محصول محاکم تجاویزی که وجه مالی داشته باشد و از  9ماده  2مطابق جزء 
گردد، مبل  پن  هزار افغانی محصول  کمه ابتدائیه مطابق احکام قانون صادر میطرف مح

 اخذ می گردد. مثال  قرار قضایی مبنی بر فروش سهم صغیر، غایب و ...
 محصول و قیمت وثایق-3

اصل بر اینست که تمام وثایق بهادار بوده و قیمت دارند، اما برخی وثایق محصول دارند و 
 دارند. در این مبحث محصول وثایق را مورد بررسی قرار می دهیم.برخی دیگر محصول ن
 ال ( قیمت وثایق 

قیمـت  »قانون محصول محاکم در مورد قیمت وثایق چنین مقرر نموده اسـت:   11ماده 
نکـاح   -1وثایق از شخصی که وثیقه به مفاد وی ترتیب گردیده قرار ذیل اخذ می گردد: 

 «.وثایق مبل  پنجصد هزار افغانی سایر -2خط مبل  ی  هزار افغانی، 
 ب( محصول وثایق 

قانون محصول محاکم ، راجع به محصول وثایق چنین تصریق نموده است:  10ماده 
وثیقه عقد و فسخ بیع جایزی معادل ی   -1محصول وثایق قرار ذیل اخذ می گردد: »

خط  وثیقه اجاره -3وثیقه رسیدخط معادل ی  فیصد وجه،  -2فیصد ثمن ملکیت، 
وثیقه قراردادخط های مدنی و تجارتی معادل ی  فیصد وجه،  -4معادل ی  فیصه وجه، 

وثیه تضمین خط در معامالت رهن  -6وثیقه تقسیم خط معادل ی  فیصد وجه،  -5
وثیقه رسیدخط تضمین  -7فیصد وجه رهن از رهن گیرنده،  50/0رسمی بان  ها معادل 

وثیقه حجت  -8فیصد وجه رهن از رهن دهند،  50/0در معامالت رهن بان  ها معادل 
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 -10وثیقه هبه معادل دو فیصد قیمت مال هبه شده،  -9خط معادل دو فیصد وجه، 
وثیقه ابراء خط معادل دو فیصد  -11وثیقه قباله بیع قطعی معادل دو فیصد قیمت مبیعه، 

صد وثیقه وصیت خط معادل دو فی -13وثیقه اصالح خط دو فیصد وجه،  -12وجه، 
 «.وجه
 1فقره  1قانون مذکور قابل نقد است. در جزء  10ماده  1و برخی اجزای فقره  1جزء 

ذکر شده که برداشت های متفاوتی « وثیقه عقد و فسخ بیع جایزی»ماده مذکور، عبارت 
تواند. برداشت اول اینست که از انعقاد عقد بیع جایزی و فسخ  از آن صورت گرفته می
فیصد در هنگام عقد و   50/0گردد یعنی   ی  فیصد محصول اخذ میبیع جایزی مجموعا  

فیصد در هنگام فسخ بیع جایزی. برداشت دوم اینست که به طور جداگانه هم در  50/0
هنگام ترتیب وثیقه انعقاد عقد بیع جایزی ی  فیصد و بعدا  در هنگام فسخ بیع جایزی ی  

ی شود. برداشت سوم طور دیگریست: فیصد دیگر اخذ می گردد که مجموعا  دو فیصد م
از اینکه در رویه قضایی، فسخ بیع جایزی در رسید خط صورت می گیرد و محصول رسید 

همین ماده ی  فیصد می باشد و بادرنظرداشت همین جزء  1فقره  2خط مطابق جزء 
ق.م.م، حذف و به این عبارت تعدیل گردد:  11ماده  1فقره  1از جزء « فسخ»کلمه 
همین  2و  1لذا با توجه به جزء «. عقد بیع جایزی معادل ی  فیصد ثمن ملکیت وثیقه»

فقره می توان به این نتیجه رسیدکه محصول عقد بیع جایزی ی  فیصد و محصول فسخ 
بیع جایزی که در رسیدخط اجرا می گردد معادل ی  فیصد وجه می باشد. بنابراین با 

 فسیر سوم دقیقتر و صحیق تر بنظر می رسد.ماده فوق الذکر برداشت و ت 1تعدیل جزء 
ماده مذکور به طور عام از محصول وثیقه ابراء خط و اصالح  1فقره  12و  11جزء     

 5خط نام برده و از استثناآت آن، در این ماده تذکری به عمل نیاورده است. اما در فقرض 
ذکور، ابراء خط و ق.م.م، این استثناآت پیش بینی شده است . مطابق فقره م 6ماده 

اصالح خط های دعوای حق العبدی که ناشی از جرم و دعوای جزایی باشد محصول 
 ندارد. 
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قانون تعرفه محصول دولتی در محاکم پیش بینی شده بود  3سه مورد دیگر که در ماده    
وثایق انتقال  -1»در این قانون ذکر نشده که خالء قانونی بنظر می رسد. قانون قبلی 

رسید  -3، 1ترکه خط در اموال متروکه متوفی -2که به نفع دولت می باشد،  ملکیت
 -4. 2خط اموالی که توسط وصی به موصی له بعد از رسیدن به سن رشد تسلیم می گردد

رسیدخط اموالی که در نتیجه جرم به دست آمده و بعد از گرفتاری به مال  اصلی تسلیم 
چون اساسا  مدعی بها اثبات ید است و انتقال در دعوای دفع تعر   -5. 3داده می شود

                                                 
مقررات مربوط به محصوالت محاکم، در ترکه قضایی مانند سـایر دعـاوی    15. طبق ماده  1

ترکه خطی  -1مقررات مذکور،  17خذ می گردد. براسا  ماده محصول صورت حال و فیصله ا
اگر متروکه به حصص مفرزه بین  -2که به منظور تعیین سهام مشاعی ورثه باشد، محصول ندارد. 

عقار و اموال منقول به استثناء وجوه نقدی اگر در بین  -3ورثه تقسیم می شود محصول ندارد. 
تره محکمه، اسناد و مصوبات سمینار عالی قضایی ستره شرکاء تقسیم می شود محصول دارد.  )س

 (.380، ص 1396، 1، کابل، انتشارات سعید، چ 1395حوت  25 -22محکمه، 
قواعد مربوط به وصایت و حفظ اموال صغار و محاسبۀ آن با اوصـیاء،    32. براسا  ماده  2
اطمینان پیدا کند وصی موقعی که صغیر موصی له به سن رشد و بلوغ برسد و قاضی به رشد آن »

مکل  است که بعد از انجام محاسبه اخیر در محکمه مندرجات وصایت خط را برای رشید بدهد 
و اقرار خط شرعی او را حاصل کند. اینگونه اقرارخط طبق رویه محاکم محصول ندارد. نمره این 

)سـتره  « اقرار خط در ثبت وصایت خط معامله و موضوع وصایت انجام شده تلقی می شـود 
، کابـل،  1395حوت  25 -22محکمه، اسناد و مصوبات سمینار عالی قضایی ستره محکمه، 

 (.380، ص 1396، 1انتشارات سعید، چ 
رد اموال نقدی و »مقررات مربوط به محصوالت محاکم چنین تصریق نموده است:  39. ماده  3

ه اقرارخط انجام گردد این جنس به مال  آن )مجنی علیه مدعی حق العبد یا شخص دیگر( به وثیق
)ستره محکمه، اسناد و مصوبات سـمینار  « نوع اقرار خط ها تابع اخذ محصول فیصدی نیست

، ص 1396، 1، کابل، انتشارات سعید، چ 1395حوت  25 -22عالی قضایی ستره محکمه، 
416.) 
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را  1«.ملکیت صورت نمی گیرد. لهذا محصول صورت حال و فیصله را ایجاب نمی کند
از محصول معاف دانسته است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا مادض جداگانه در قانون 

 محصول محاکم راجع به معافیت محصول وثایق نیز ایزاد گردد.
 حوض پرداخت و تحویل قیمت و محصول وثایق، فیصله و قرار محکمهزمان و ن -4

 زمان و نحوض تحویل قیمت وثایق و فیصله -4-1

قانون محصول محاکم قیمت تمام وثایق حین جدا کردن وثیقه از کنده  13مطابق ماده 
روز یا در اخیر ماه  7توسط محرر محکمه اخذ و با درنظرداشت امکانات در خالل مدت 

 اب واردات، دولت تحویل بان  می گردد. به حس

 زمان و نحوض تحویل محصول -4-2

ق.م.م، محصول اقامۀ دعوی حین درج دعوی مدعی به فورم  14ماده  1براسا  فقره 
روز به  30روز الی  7صورت حال توسط محرر محکمه اخذ و حسب احوال در مدت 

 حساب واردات دولت تحویل بان  می گردد. 
ها همزمان با صدور آن ذریعه تعرفه رسمی به حساب واردات دولت محصول فیصله 

ماده مذکور( محصول فیصله های غیابی در زمان حضور  2تحویل بان  می گردد )فقره 
ماده مذکور، مسئولین مربوط مندرج این  3محکوم علیه تحصیل می گردد. مطابق فقره 

در میعاد قانونی آن به حساب  مکل  اند، قیمت یا محصول اخذ شده را 13ماده و ماده 
واردات دولت تحویل بان  نمایند. در غیر آن مکل  اند در برابر هر روز تأخیر معادل دو 

 فیصد جریمه با اصل پول  به حساب واردات دولت تحویل بان  نمایند. 
 
 

                                                 
ات مقررات مربوط به محصوالت محاکم، ر.ک: )ستره محکمه، اسـناد و مصـوب   45. ماده  1

، 1، کابـل، انتشـارات سـعید، چ    1395حوت  25 -22سمینار عالی قضایی ستره محکمه، 
 (.417، ص 1396
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 نتیجه گیری

ه براسا  قانون محصول محاکم، از بابت ثبت عریضه حقوقی، ثبت اعترا  در محکم
استیناف و ستره محکمه، اقامۀ دعاوی مدنی و تجارتی و احوال شخصیه، صدور فیصله 

 محکمه و صدور قرار قضایی محصول اخذ می گردد.
تمام عرایض حقوقی که در دفتر ثبت عرایض حقوقی ثبت می گردد به استثناء عریضه 

 200ل  حقوقی متعلمین، محصلین، محجوزین و محبوسین، مستلزم اخذ محصول به مب
افغانی می باشد. محصول ثبت اعترا  مستأن  ی  هزار افغانی و محصول ثبت اعترا  

 فرجام خواهی در ستره محکمه نیز ی  هزار افغانی می باشد.
محصول اقامۀ دعوای مدنی، احوال شخصیه و تجارتی در مرحلۀ ابتدائیه مبل  ی        

فغانی است. در صورتی که مدعی بها به هزار افغانی و در مرحلۀ استیناف نیز ی  هزار ا
)پن  هزار( افغانی می باشد. اگر  5000پول نقد قابل سنجش نباشد، محصول فیصله مبل  

مدعی علیه محکوم علیه قرار گیرد مکل  است محصول فیصله های مدنی، تجارتی و 
م بها و احوال شخصیه که دارای وجه مالی باشد در محاکم ابتدائیه معادل پن  فیصد محکو

 در مرحلۀ استینافی معادل ده فیصد محکوم بها را پرداخت نماید.
 پیشنهادات

تحریر « ثبت»قانون محصول محاکم، در تعاری  انواع وثایق، اصطالح  3در ماده  -1
 اصطالح ثبت بکار برده شود.« درج»نگردیده، لذا ایجاب می نماید که بعد از کلمه 

، موارد معافیت از محصول ناقص است، لذا پیشنهاد قانون محصول محاکم 6در ماده  -2
می گردد تا دعاوی همچون دفع تعر  و دعاوی دیگر که در قوانین سابق از محصول 

 معاف بودند، در این ماده ایزاد گردد.
قانون محصول محاکم حذف و به این  11ماده  1فقره  1از جزء « فسخ»کلمه  -3

 «.جایزی معادل ی  فیصد ثمن ملکیتوثیقه عقد بیع »عبارت تعدیل گردد: 
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قانون تعرفه محصول دولتی در محاکم )قانون سابق( سه مورد از معافیت   3در ماده  -4
محصول وثایق وجود داشت که در قانون فعلی پیش بینی نشده و خأل قانونی بنظر می 
ه رسد. بنابراین پیشنهاد می گردد تا موارد ذیل که از محصول معاف هستند در ماد

ترکه خط  -2وثایق انتقال ملکیت که به نفع دولت می باشد،  -1جداگانه ایزاد گردد: 
رسید خط اموالی که توسط وصی به موصی له بعد از رسیدن  -3در اموال متروکه متوفی، 

رسیدخط اموالی که در نتیجه جرم به دست آمده و بعد  -4به سن رشد تسلیم می گردد. 
 تسلیم داده می شود.از گرفتاری به مال  اصلی 

ابع و مآخذ  من
 .1382جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون اساسی،  1

، مـؤرخ  1313جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون طی مراحل اسناد تقنینی، شماره  2
16/7 /1397. 

 27، مـؤرخ  1343جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون محصول محاکم، شماره  3
 .پ1397حوت 

، 71ه، قانون تعرفه محصول دولتی در محاکم، شـماره  جریده رسمی، وزارت عدلی 4
 .1368دلو  30مؤرخ 

، مـؤرخ  723جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون اصول محاکمات مدنی، شماره  5
31 /5 /1369. 

 جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون اصول محاکمات تجارتی.  6

سـناد و  ستره محکمه، مقررات مربوطه محصوالت محاکم، بیتا، منـدرج کتـاب ا   7
 (.1395مصوبات سمینار عالی قضایی ستره محکمه )

 ستره محکمه، قواعد مربوط به وصایت و حفظ اموال صغار و محاسبۀ آن با اوصیاء. 8

حوت  25 -22ستره محکمه، اسناد و مصوبات سمینار عالی قضایی ستره محکمه،  9
 .1396، 1، کابل، انتشارات سعید، چ 1395
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ر  اهی(قضاوتمل سی  الرحمن )ت

 

  د فقهې او حقوقو له نظرهد فقهې او حقوقو له نظره  د کفالت عقدد کفالت عقد
 

 فهرست:

 

 .Error! Bookmark not defined .. شرطونه ونړت کفالت د: مبحث میدر

 .Error! Bookmark not defined ..................... تیاهل: ړیلوم

 .Error! Bookmark not defined ................. رضا او قصد: دوهم

ه  اړوند شرطون ه  ب او مکفول   دوهمه وینا: د مکفول عنه )اصیل( 
د کفالت په تړون کې مکفول عنه او مکفول به د اهمیت وړ ګڼل کیږي، له همدې 

 په الندې توګه بیانیږي. امله د هغوی اړوند شرایط په نوموړي تړون کې الزم او
ه اړوند شرطون په مکفول عنه)اصیل( پورې   ال : 

مکفول عنه)اصیل(د تړون د مهمو اړخونونو څخه ګڼل کیږي، له همدې املـه د  
کفالت تړون هغه مهال تحقق مومي چې مکفول عنه)اصیل( د قانوني شرایطو لرونکی 

 وي، او نوموړي شرطونه په الندې ډول دي.
ی 1 با یا دین  ثابت ويحق  ه ذمه  پ  د د اصیل 

د کفالت تړون د تعهدي تړونونو له جملې څخه ګڼل کیږي، په نوموړو تړونونو کې 
اصل دا دی چې د ملزم شخص سره مرسته او د مقابل لوري اطمنان ال  ته راوړل 
شي، دا چې په نوموړي تړون کې کفیل د اصیل ذمه پر غاړه اخلي که چیرته د اصیل 
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د کفیل تعهد کومه معنا نه لري، له همدې امله د اصیل ذمه باید  ذمه مشغوله نه وي،
 مشغوله وي.

ندې معلوم وي 2 پر وړا ید د کفیل  با ه   مکفول عن

د مکفول عنه معلوم والی په دې معنا دی چې کفیل باید مکفول عنه په تمامه معنا 
فول وپیژني، دا شرط د احنافو په نزد مطرح دی ولې نور فقهاء د کفیل لپاره د مک

 عنه)اصیل( پیژندګلوي شرط نه ګڼي.
د احنافو دلیل دا دی چې د کفالت تړون د عهدي او توثیقي تړونونو څخه دی چې 
کفیل خپله ذمه د اصیل له ذمې سره د مکفول له پر وړاندې شریکوي، له دې امله 
الزمه ده کفیل اصیل وپیژني تر څو د حق د اداء څخه وروسته مطمئن شي چـې  

اداء کوي او که چیرته د اصیل داحضار موضوع مطرح وي کفیل د  اصیل یې حق
 هغې په حضور اطمنان ولري.

هغه فقهاء چې د کفیل لپاره د اصیل شناخت شرط نه ګڼي، استدالل کوي چې که 
کفیل د اصیل له شناخت څخه پرته د کفالت تړون مني او دا خطر پر غاړه اخلي د 

 ندې قانوني ممانعت نلري.ځان پر وړاندې د اقدام تر قاعدې ال
د یادونې وړ ده چې د کفالت په تړون کې د اصیل رضایت شرط نه دی، ځکه کفیل 
کوالی شي د اصیل له رضایت پرته د اصیل دین اداء کړي نو د کفالت تړون د هغې 

 له رضایت پرته په اولی توګه تر سره کوالی شي.
ه اړوند شرطون ه پورې  ب په مکفول   ب: 

کفول له هغه حق دی چې د اصیل په ذمه یې لري او کفیل د نوموړي مکفول به، د م
حق د اداء لپاره خپله ذمه د اصیل له ذمې سره یو ځای کوي، د دې لپاره چـې  
 نوموړی تړون منځ راشي الزمه ده مکفول به دالندې شرطونو در لودونکې وي.
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ثابت والی -1 ه  ب پرذمه د مکفول   د اصیل 
نځ ته راتللی شي چې د اصیل پر ذمه ثابت وي، که کفالت دهغه دین یا حق څخه م

یا  چیرته حق یا دین د اصیل پر ذمه ثابت نه وي، لکه د زوجې د نفقې اړوند کفالت 
یوه شخص د راتلونکي پور لپاره کفالت صحیق نه دی ځکه د کفالت په تړون کې  د 

د  کفیل د اصیل ثابته ذمه پر غاړه اخلي او په هغه څه تعهد کول چې محتمل وي 
ه لري.  ن له اصلي هدف سره سمون   کفالت تړون 

لتسلیم والی -2 ا ه مقدور  ب  د مکفول 

دا شرط ډیری د نفس کفالت اړوند تړون سره سمون لري، ځکه که د عین یا دین 
کفالت اړوند توکي د تسلیم وړ نه وي، کیدای شي دهغه مثل او که یې مثل نه وي، 

فقهاء د نفس کفالت د غایب شخص دهغې قیمت ور کړل شي، همدا المل دی چې 
څخه سم نه ګڼي، ځکه چې د کفالت تړون یو عهدي او توثیقي تړون دی چې د 
مکفول له د اطمنان لپاره تر سره کیږي، له دې امله نوموړی تړون د داسې چا څخه 

 چې هیڅ پته یې نه وي روښانه د کفالت تړون د موخې سره سمون نه لري.
نه ساقط کیدل -3 ه  ب  د مکفول 

د امام شافعي، امام احمد بن حنبل )رح( او ظاهریانو په آند مکفول به باید صحیق او 
الزم حق وي، د جایزي حق یا هغه حق چې تر اوسه پورې نه وي ثابت شوی کفالت 
سم نه دی، دلیل یې هم دا دی چې د کفالت تړون د عهدي تړونونو له جملې څخه 

ه ده چې د ژمنې موضوع د اصیل پر دی او د کفیل ژمنه په هغه وخت کې مناسب
پله اصیل په هغه خغاړه الزمه وي، ځکه که مکفول به د اصیل پر غاړه الزم نه وي 

باندې ملزم نه ګڼل کیږي او نیابت په داسې ځای کې د کفالت تړون له مفهوم سره 
 سمون نه لري.
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ځایونو کې  امام ابوحنیفه، امام ابویوس  او امام مال  )رح( د کفالت تړون په هغه
هم سم ګڼي چې حق د ایجاد په حالت کې وي او تر اوسه منځ ته نه وي راغلی، 
دلیل یې هم دا دی چې د کفالت تړون یو عهدي او توثیقي تړون دی او تعهد کیدای 
شي عالوه په ثابت حق په هغه ځایونو کې هم منځ ته راشي چې په راتلونکي کې یې 

 1د منځ ته راتلو امکان وي.
لید مک -4 ه معلوم وا ب  فول 

د شوافعو په آند مکفول به باید معلوم وي، د دوی په آند د کفالت تړون په هغه 
ځایونو کې چې مکفول به مجهول وي سم نه دی او جمهور فقهاء په دې آند دي 
چې د کفالت تړون په هغه ځایونو کې چې مکفول به مجهول وي هم د تړون وړ 

ل ته ووایي چې هر څه چې ستا پر ذمه الزم دي دی، د مثال په توګه که کفیل اصی
 دهغې کفیل یم دا تړون سم دی.

شوافع استدالل کوي چې کفالت یو تړون دی او کفیل د نوموړي تړون اصلي لوری 
ګڼل کیږي، نو کفیل باید د هغه څه نه چې کفالت یې کوي په پوره توګه معلومات 

ږي او دا د تړون  له تقاضا ولري ځکه چې په مجهول څیز تړون د نزاع المل کی
 سره سمون نه لري.

جمهور فقهاء استدالل کوي چې د کفالت تړون یو تعهدي تړون دی چې کفیل 
دهغې په وفاء باندې ژمنه کوي او د اصیل د مرستې په موخه تر سره کیږي، په دې 
شان تړونونو کې یواځې د هغې اجمالي څرنګوالی بسنه کوي، ځکه د ژمنې تر سره 

                                                 
1  ( م دار الکتب العربی، بیروت لبنان، بتا.۳۴۱-۳۴۰ټ ) ۳سابق، سید، فقه السنه،   
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په مهال مکفول به څرګندیږي چې څه د اصیل پر ذمه الزم دي او تړون په  کولو
 1ثابت څیز سم ګڼل کیږي.

ه اړوند شرطون  دریمه وینا: د کفالت صیغه پورې 
هر تړون د ترسره کیدو پر مهال خاصو الفاظو ته اړتیا لري تر څو د تړون دواړه 

اظ د تړون دصیغې په لوري و کوالی شي د هغې په وسیله تړون وکړي او هغه الف
نامه تعبیریږي، د نورو تړونونو په شان د کفالت تړون لپاره هم مخصوص الفاظ 
شتون لري چې د خاصو شرطونو در لودونکي وي تر څو د هغې په کارولو سره د 

 کفالت تړون په سمه توګه تر سره شي چې په الندې توګه بیانیږي.
ن با لتزام  ا پر   دېال : د کفالت د صیغې داللت 

د کفالت تړون د صیغې د شرطونو له جملې څخه یو یې دادی چې نوموړې صیغه 
باید په التزام داللت وکړي، نوموړی داللت کیدای شي صریق وي او کیدای شي د 
کنایې په شکل مطرح شي، د مثال په توګه کفیل اصیل ته ووایي: ما ستا د پـور  

پالني شخص د پور کفالت مې ضمانت وکړ یا ستا پور مې پر غاړه واخیست یا  د 
وکړ، په دې شرط کې د دوو قیدونو شتون د توجه وړ دی، یو دا چې د کفالت لفظ 
په ایجاب او قبول کې د کفیل په التزام داللت وکړي، که چیرته ایجاب او قبول په 
محتملو او اختیاري الفاظو تر سره شي نوموړی تړون سم نه بلل کیږي، ځکه د 

هدي تړون دی، کفیل باید په هغه څه چې تعهد یې کړی ژمن وي کفالت تړون یو تع
او دا هدف په احتمالي او اختیاري الفاظو سره نه تر سره کیږي. دوهم قید په دې 
شرط کې دا دی چې نوموړې صیغه کیدای شي صریق وي او کیدای شي د کنایې په 

الفاظو د شکل مطرح شي چې د کفالت تړون مفهوم ځنې ال  ته راشي، د کنایي 
                                                 

 هماغه، مخکینی ټ او م . 1
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مفهوم اړوند کوالی شو محلي عرف ته مراجعه وکړو، د مثال په توګه د نفس په 
کفالت کې تړون هغه مهال سم کڼل کیدای شي چې د بدن په داسې غړی تر سره 
شي چې استعمال یې پر بدن شایع وي او په یادولو سره یې ټول بدن مراد وي که نه 

 1تړون سم نه بلل کیږي.
تنجیزي والیب: د کفالت صیغ  ې 

د امام شافعي )رح( په مذهب د کفالت صیغه باید تنجیزي وي او د امام ابوحنیفه او 
ه  امام محمد )رح( په آند د کفالت تړون کدای شي معلق په شرط هم تر سره شي پ
دې شرط چې د تړون له غوښتنې سره سمون ولري، شوافع د کفالت تړون معلق په 

وموړی تړون یو تعهدي تړون دی، نوموړی تړون شرط سره ځکه سم نه ګڼي چې ن
هغه مهال ګټور ګڼل کیږي چې کفیل په خپله ژمنه ملزم وګڼل شي او دا هغه مهال 
ممکن دی چې په تنجیزي بڼه تر سره شي او نوموړی تړون معلق په شرط بې ګټې 

 ګڼل کیږي. 
له  احناف چې نوموړی تړون معلق په شرط سره هم سم ګڼي استدالل کوي، سره

دې چې کفیل د شرط په تعلیق سره د تړون په مهال مطلقْا د کوم څیز په اداء نه 
مکلفیږي ولې که چیرته شرط منځ ته راشي کفیل په اداء باندې مکل  ګڼل کیږي 
او د کفالت تړون ګټه د ژمنې د اداء پر مهال څرګندیږي، له دې امله په نوموړي 

 2یږي.تړون کې تعلیق په شرط بې ګټې نه ګڼل ک

ه استفاده  ن ني صیغې  لمال کې د زما با په کفالت   ج: 

                                                 
1  م. ۹۹ټ،  ۳الجزیری، عبدالرحمن، مخکینی مرجع،   
2 ټ  ۳م، الجزیری، عبدالرحمن، مخکینی مرجع،  ۵ټ،  ۶مخکینی مرجع،  الزحیلی، وهبه،  

 م. ۱۰۰



دکفالت  عقد دفقهي او حقوقو له نظره  قضاء 
 

 

 122  

 

په کفالت بالمال تړون کې باید د داسې صیغې څخه ګټه پورته نه شي چې په پر 
وخت او زمان داللت وکړي، ځکه د کفالت تړون موخه د تعهد پوره کول دي، که 

یږي او دا چیرته تعهد په موقت ډول تر سره شي نوموړې موخه تر ډیره نه تر سره ک
د جمهورو فقهاوو نظر دی، ولې د زیدیه فقهاوو په آند د کفالت تړون په موقت 

د دوی دلیل دا دی چې د کفالت تړون د تعهدي  1ډول هم تر سره کیدای شي،
تړونونو څخه دی او ژمنه کیدای شي په موقت ډول هم تر سره شي، په دې صورت 

کفیل د ژمنې په  پوره کولو ملزم کې که مکفول له په ټاکلي وخت مراجعه وکړي 
 ګڼل کیږي.

د کفالت تړون اړوند ځینې نور شرطونه هم چې په خپله په تړون پورې اړوند دي 
ذکر شوي، دا چې د تړون مفهوم اکثرْا تر الفاظو تړاو لري، الزمه وګڼل شوه چې 

 په دې بحث کې ورته اشاره وشي.
کفالت تړون تر سره او د ژمنې  که چیرته د دین، عین یا د شخص احضار اړوند د

وخت پکې معین شوی وي، ټول فقهاء بر دې متفق دي چې دا ډول کفالت سم 
دی، ولې اختالفي نقطه پر هغه ځای کې ده چې د اصیل ژمنه معجله وي او کفیل د 
هغې اداء په مؤجله توګه پر غاړه واخلي یا په عکس د دې چې د اصیل ژمنه مؤجله 

داء په معجله توګه پر غاړه واخلي، په پورتني صورت کې د وي او کفیل د هغې ا
فقهاوو تر منځ اختالف دی، د احنافو او شوافعو په آند مکفول له نشي کوالی د 
ه  اصیل له اجازې پرته کفیل ته مراجعه وکړي، همدارنګه کفیل د اصیل له اجازې پرت

ولی د نشي کوالی د ټاکل شوي وخت څخه مخکې تعهد شوی حق اداء کړي، 

                                                 
1 دار  ۳۴۲ټ،  ۶احمد بن یحیی بن المرتضی، التاج المذهب الحکام المذهب الزیدیه،    م، 

 الکتب االسالمی، بیروت، بتا.
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مالکیه وو په آند د مکفول له مراجعه کفیل ته او همدا رنګه د کفیل له خوا د ژمنې 
 پوره کول د اصیل اجازې ته اړتیا نه لري.

احناف او شوافع استدالل کوي، مکفول به هغه حق دی چې تر اصیل پورې اړوند 
وروسته ګڼل کیږې او کفیل چې د اصیل نایب ګڼل کیږي تبعْا د ژمنې د اداء څخه 

اصیل ته مراجعه کوي چې په دې صورت کې که کفیل نوموړی حق د تعین شوي 
وخت څخه وړاندې اداء کړي حتمْا د تعین شوي وخت څخه وړاندې اصیل ته 
مراجعه کوي که مراجعه هم و نه کړي لږ تر لږه احسان خو یې باید ومني، له همدې 

ه امله الزمه ده د مکفول له په مراجعه کفیل ته او  د کفیل له خوا د حق په اداء کې ل
 اصیل څخه اجازه وا خیستل شي.

مالکیه استدالل کوي، د کفالت تړون یو تعهدي تړون دی چې د اصیل سـره د  
مرستې لپاره تر سره کیږي، نو که مکفول له د کفیل په موافقه هغې ته مراجعه کوي 

 1ستونزه نه لري. او یا هم کفیل نوموړی حق د وخت څځه وړاندې اداء کړي کومه
ځینې نور اختالفي ځایونه هم شتون لري چې د کفالت تر انواعو پورې اړوند کڼل 

 کیږي هغه به په هماغه بحث کې و څیړل شي.
 
 ادامه لری                                           

 
 
 
 

                                                 
1 ټ،  ۲ ابو ولید، محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد،  

 ق کال. ۱۳۹۵چ  ۴م، مصطفی البابی الحلبی و اوالده مطبعه، قاهره  ۲۴۱
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 قضاوتیار عبدالباری خرداد :نگارنده
 
 

  برای خداپذیران منکر سنتبرای خداپذیران منکر سنت  سنتسنت  ّیتّیتاثبات حجاثبات حج
ر)  (قسمت اخی

بیان قرآن شیوه لزوم حفظ  پنجم:   ی 
کرد  های داللت قرآن بر حجّیت سنت، بر اصولی که ثابت می ی سوم از شیوه در شیوه

ت در  ضی از اوامر خداوندسنت مبّین قرآن است گذری داشتیم و گفتیم که عمل به بع
بایست بـدان   کتابش بدون رجوع به سنت پیامبرش، دشوار )یا غیرممکن است( لذا می

 رجوع کرد.
و چون امر سنت اینگونه است پس حفظ قرآن بصورت کامل جز با حفظ بیانش محقق 

ماند  شود زیرا اگر سنت نبود قرآن در مهمترین اوامر خود بصورتی مجمل باقی می نمی
 بود. شد و کسی قادر به اجرای آن نمی که وجه بیان آن دانسته نمی ریطو

ها که در سنت پیامبرصلی  فر  کن آنچه از تعداد نمازها، مواقیت، چگونگی و ارکان آن
اهلل علیه وسلم ثابت شده و نیز آنچه از حد نصاب زکات و جزئیات مال زکات از غیر 

از مواقیت مکانی ح ، رمی جمـرات و  زکات که در سنت ثابت شده و همچنین آنچه 
ها تباه گشته است در  جزئیات مناس  آن که در سنت ثابت شده و موارد دیگر، تمامی این

این صورت آیا ممکن است که امر خداوند در کتابش اجرایی شود؟ آیا در کتاب، اوامری 
ا )با فرِ  ها تأکید نموده و فر  بودنشان را ثابت کرده است ام هست که خداوند بر آن

 شود؟! نبود سنت( وجه انجام آن دانسته نمی
ت بیان قرآن )سّنت( را محفوظ دارد تا حفظ قرآن  نماید که خداوند ها الزم می تمام این

بعنوان عاملی برای هدایت و راهیابی ماندگار باشد نه اینکه فقط نص آن بدون توان انجام 
 اوامرش حفظ گردد!

 َنـا ۗ  َنـزَّل  ُنۗ  ِإنَّا َنق﴿فرماید:  ل علم به این آیه را که میپیشتر، استدالل برخی از اه
باشد و  بیان داشتم مبنی بر اینکه سنت، داخل در الذکر می ﴾َلحَِٰفُظوَن ۥَوِإنَّا َلُه َرۗ  ٱلذِّك

کند حتی اگر فر  نماییم  بر حفظ سنت داللت می -همچنین  -اشاره نمودم که این آیه 
این اسا  که محفوظ بودن قرآن جز با حفظ سّنت محقق  باشد بر که داخل الّذکر نمی

 شود. نمی
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ی  دار حفظ سنت نیز شده است چرا که الزمه خداوند متعال عهده»/ گفته است:  معلمی
دار حفظ بیان قرآن )که سّنت است( و نیز  دار شدن او به حفظ قرآن اینست که عهده عهده

اینست که حجت و هدایت، ماندگار  حفظ زبان قرآن )که عربی است( شود زیرا مقصود
ج خاتم پیامبران و  باشد تا هر کسی که در طلب آنست، بدان دست یابد چونکه محمد

ها است. و این قول خداوند نیز بیانگر همین اسـت کـه    شریعت وی آخریِن شریعت
های  ا در دلزیرا خداوند، سّنت ر [19]القيامة:  ﴾19ۥَبَياَنُه َناۗ  ُثمَّ ِإنَّ َعَلي﴿فرماید:  می

صحابه و تابعین حفظ کرد تا آنکه بصورت کتاب درآمد و تدوین شد. التزام به کتابت 
سّنت در عهد نبوی بسیار دشوار بود زیرا شامل تمام اقوال پیامبر، افعال و احوال وی و نیز 

دادند و غیره. و  آوردند یا انجام می شد که دیگران در حضورش بر زبان می هایی می گفته
شود چرا  اش است نه مانند قرآن که لفظ و معنایش قصد می صود شرعی از سنت، معانیمق

که کالم خداوند هر دوی لفظ و معنایش است و هر دوی آن اعجازآور است و با تالوت 
شود اما خداوند برای آنان تخفی  قائل  قرآن بوسیله لفظ آن بدون هیچ تغییری، عبادت می

بدین اکتفا نمود که برخی صحابه رضی اهلل عنه بر آن اطالع  شد و برای تبلی  سنت غالبا
ناپذیر خود تکمیل نمود  یابند و خداوند متعال حفظ و تبلی  سنت را با قدرت کامل و ضع 

لذا امر مهم، علم به این است که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم آنچه که مأمور به تبلی  آن شده 
یدن آن به کسانی از امت است که آن را از حفظ را رسانده است. و این امر معیار رس

دار شدن  ماند. و عهده کنند لذا در بین امت، موجود باقی می کرده و به هنگام نیاز تبلی  می
باشد پس همانطور که خداوند اراده نموده،  خداوند به حفظ دینش، دلیلی بر این امر می

م پندارها و شبهات پیرامون تبلی  و دار شدن است که تما حفظ گردید و به واسطه این عهده
هایی که آیات قرآن بر  شود همچون احتمال از بین رفتن برخی از قطعه رساندن قرآن دفع می

ها را در اختیار داشتند اقدام به تغییر  آن نوشته شدند و این احتمال که افرادی که آن قطعه
از تابعین و پس از آنان را  نامه امامان حدیث آیات نمایند نیز دفع شد. و هر کس زندگی

مطالعه کند و در نعمت قدرت حفظ، فهم و تمایل زیاد آنان به تالش جهت حفظ سنت و 
ماند و  گردد که عقلش مات و متحیر می حمایت از آن تدبر نماید چیزهایی برایش پدیدار می

برد  میدار شدن خداوند به حفظ دینش است و پی  ی عهده خواهد دانست که این امر، ثمره
 1«.که این کار نزد آنان از بزرگترین و شریفترین عبادات قلمداد شده است

                                                 

د.43، معلمی صفحه )األنوار الکاشفة -1 فوائ م ال  ( عال



  

 بنیاد دوم:
تر  توا

اثبات صحت و درستی نص آنچه که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم درباره لزوم پیروی از سنتش 
فرموده است نیازمند علمی خاص به راویان، اسانید و قواعد علم حدیث است اما امور 

اند که به این علم خاص نیازی ندارد و  هستند که از وی با نقل متواتری ثابت شدهبسیاری 
ها، از  کند اختالفی در این ندارد که آن هر کسی که خودش را به علم شرعی منسوب می
که هیچ  رسد طوری ی تواتر نزد بشریت می پیامبر ثابت است و آن امور، به باالترین درجه

پردازد، همانند اختالف بر سر  ها در آن به مخالفت نمی ال آنگران و امث کسی جز سفسطه
 های مصر در تاریخ و موارد مشابه دیگر. وجود شخص مسیق، وجود فرعون

روز  آنچه که از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم به تواتر رسیده است همانند اینکه پن  بار در شبانه
خواند و  تشهد با مردم نماز می در قالب سجده و رکوع و نشستن و برخاستن و تکبیر و

کرد یا  التشریق، رمی جمرات می ایستاد، یا در تیام )عرفه( می الحجة ذیاینکه در روز نهم 
اند و نسل بعد  اند و بدان عمل نموده امور دیگری که هزاران نفر از مردم آنرا مشاهده کرده

رود که نزد  رین مراتبی بشمار میها از باالت اند، تمامی این ها بدان عمل نموده با مشاهده آن
توان انکار کرد مگر  وجه وقوع تواتر را نمی توان اثبات کرد و به هیچ بشر از طریق تواتر می

اینکه اعتبار خبر را بعنوان منبعی برای معرفت ملغا نمود که این امر نیز انکار حقایق و 
 بیند. چیزهایی است که انسان از خودش ضرورتا  می

پیرامون خبری سخن گفته است که تعـداد  « اإلحکام»/ در کتابش  حزم ابنکما اینکه 
و این »رسد:  اند تا به پیامبرصلی اهلل علیه وسلم می بسیاری از تعداد بسیاری دیگر نقل نموده

خبریست که هیچ دو مسلمانی در لزوم پایبندی و پذیرش آن و نیز اینکه حقیقتی قطعی 
دانیم این همان قرآنی است که  چرا که به مانند آنست که می باشد در آن اختالفی ندارند می

بریم و از رهگذر آنست  ج آورده است و از طریق آن به صحت بعثت پیامبر پی می محمد
که از تعداد رکوع هر نماز و تعداد نمازها و بسیاری از احکام زکات و اموری دیگر آگاه 

ایم  پیرامون آن سخن گفته« الفصل»کتاب  شویم که تفسیر آن در قرآن نیامده است و در می
ایم و روشـن   ایم که این برهان، صحیق است و چگونگی آنرا بیان نموده و بیان داشته

سازد و بوسیله آن، چیزهایی از  ایم که ضرورت و طبیعت )آن( قبولش را واجب می ساخته
پیش از خود همانند های  ایم و از انسان دانیم که مشاهده نکرده های مختل  را می سرزمین

شویم، و هرکس که  پیامبران، دانشمندان، فالسفه، پادشاهان، رویدادها و تألیفات باخبر می
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شود انکار  ی کسی است که آنچه را که با حوا  اولیه درک می این را انکار کند به مثابه
ود داشته یا نماید که باور نکند پیش از او، زمانی وج نماید و فرقی ندارد، و برایش الزم می

 1«.اند یا از ی  زن متولد شده است پدر و مادرش پیش از او بوده
کند  ی علم می اما اثبات اینکه تواتر افاده»گفته است: « الُمستصفی»/ در کتاب  غزالی

اند و تواتر  ی ُسمنیه که علوم را در حوا  محدود کرده امری مشخص است بر خالف فرقه
ها باطل است.. سپس هیچ عاقلی در این ش   محدود ساختن آناند، و این  را انکار نموده

کند که در دنیا، شهری به نام بغداد وجود دارد هرچند که وارد آن نشده باشد، و در  نمی
بلکه حتی در وجود شافعی و ابوحنیفه و حتـی وجـود حکومتهـا و     † وجود پیامبران

بود  این امر ضرورتا معلوم میکند. پس چون گفته شود اگر  رویدادهای بزرگ تردیدی نمی
گوییم: کسی که با این مسئله مخالفت کنـد   کردیم در جواب می با شما مخالفت نمی

درحقیقت با زبانش )نه با دلش( و یا بخاطر سردرگمی عقلی یا از روی عناد مخالفـت  
بت شود که معموال انکار و عنادشان نس کند و انکار این امر از تعداد بسیاری صادر نمی می

 2«.اند محال باشد به آنچه دانسته
و چون این امر ثابت شد پس بواسطه بسیاری از آنچه که با تواتر از پیامبرصلی اهلل علیه 

توانیم حجیت سنت و جایگاه آن را از چندین وجه ثابت نماییم که  وسلم نقل شده است می
 شاءاهلل به بزودی ذکر خواهد شد. إن

 :یادآوری
گردد همان چیزیست که بسیاری از متأخرین آنرا  ه در این باب بیان میمقصود از تواتری ک
نامند هرچند که ممکن است نزد برخی از متقدمین، تواتر لفظی نامیده شود  تواتر معنوی می

تواتر، دو نوع است؛ یکی »گفته است: « الفقیه والمتفقه»همانطور که خطیب بغدادی در 
 باشد. دیگری: تواتر از طریق معنا می ها تواتر از طریق لفظ است و از آن

اما تواتر از طریق لفظ: همانند خبر خارج شدن پیامبرصلی اهلل علیه وسلم از مکه به مدینه، 
وفات و دفن وی در مدینه، و آنچه از مسجد و منبر وی، از تکریم پیامبر بر اصحابش و 

و بزرگداشت قـرآن  ها، مخالفتش با ابوجهل و سایر مشرکان، تعظیم  دوست داشتن آن
ها، فر  بودن زکات، روزه،  توسط پیامبر و نیز تعداد نمازها، رکعات، ارکان و ترتیب آن

 ح  و موارد این چنینی روایت شده است.
                                                 

 (.1/100اإلحکام فی تصول األحکام ) -1
ة المنورة(، ت: حمزه حافظ، ط: 133-2/132المستصفی، غزالی، با اختصار ) -2  .شرکة المدین
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ها، علم به خبر خود  اما تواتر از طریق معنا اینست که جماعت بسیاری که هر کدام از آن
نماید اما همگـی   دیگری روایت می دارند حکمی غیر از آن چیزی را روایت کنند که

ی تواتر لفظی خبـر   باشد لذا این معنا به منزله ها دربرگیرنده معنای واحدی می روایت
اند  باشد، مثل آن که جماعت بسیاری، عمل کردن صحابه به خبر واحد را روایت کرده می

عمل به  که احکام، مختل  و احادیث، متفاوت است ولی همگی آن روایات، شامل درحالی
خدا جل جالله اسـت   های معجزات رسول باشد، و این یکی از شیوه خبر واحد عدل می

ی درخت خرما  چنانکه تسبیق نمودن شنها در دستانش از وی روایت شده است و نیز ناله
برای وی، جوشیدن آب از میان انگشتان او، تبدیل نمودن غذای اندک به زیاد، سخن 

 1«.ر مشابه دیگر که تعدادشان بسیار است روایت شده استگفتن حیوانات با وی و امو
هایی برای آن بیان نموده  / آنرا تواتر لفظی نامیده و مثال این همانست که خطیب بغدادی

 رود. شمار می است اما نزد بسیاری از متأخرین، تواتر معنوی به
 کند انواع اخبار متواتر که حجیت و مکانت سنت در اسالم را اثبات می

نماید به چند نوع  توان اخبار متواتر که حجیت و جایگاه سنت در اسالم را اثبات می می
 تقسیم نمود:

پیامبرصلی اهلل علیه وسلم از  تر اخبار غیب  توا  نوع اول: 
اند و  خدا بیان فرموده است عنایت ورزیده ای که رسول علمای مسلمان به تدوین اخبار غیبی
ها را از مهمترین  اند و آن تاریخ روی داده را دنبال نمودهآنچه از آن رویدادها در گذر 

اند و کسی از اهل علم با اخبار و وقوع این رویـدادهای خبـر    دالیل نبوتش برشمرده
اند  شده از پیامبر مخالفت نکرده است و احادیثی که علماء در این مسئله تدوین نموده داده

کثیـر و دیگـر    ابن« البدایة و النهایة»بیهقی، « دالئل النبوة»بسیار است، و هر کس 
های نبوت از جهت روایت و خبر توجه نشان داده را مطالعه  هایی که به ذکر نشانه کتاب

 کند. کند از پیوستگی این اخبار و قوت اسانید آن تعجب می
بر حجیت سنت:  وجه داللت احادیث غیبی 

است و هیچ کس را از غیب خود خداوند متعال در کتابش خبر داده که تنها او دانای غیب 
شود که  کند مگر پیامبری که خدا از وی خشنود باشد. بر این اسا  دانسته می آگاه نمی
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گوید، از جانب اهلل متعال است لذا وحی از  اخبار غیبی که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم می
 .جناب خداوند است و این وحی از آن نوعی نیست که در نص قرآن ذکر شده باشد
های  و عجیب اینست که منکران سنت برای ابطال سنت به وجود اخبار غیبی در کتاب

گویند: خداوند در  چنانکه می -نه بر این اسا  که وحی هستند  -کنند  حدیثی استدالل می
داند حال آنکه اهل  کتاب ارزشمند خود خاطرنشان ساخته که هیچ کسی بجز او، غیب نمی

داند و دلیل آن، احادیث  کنند که او غیب می لیه وسلم ذکر میسنت از پیامبرصلی اهلل ع
 کنند در نتیجه، سنت باطل است! هایشان روایت می اخبار غیبی است که در کتاب

ت در کتابش اثبات نموده است که رسوالنش را  این، استداللی فاسد است چرا که خداوند
نماید زیرا  بر تمام غیب مطلع میسازد و معنایش این نیست که آنان را  بر غیب مّطلع می

بخشی از غیب هست که مختص خداوند متعال است و سنت بر این غیبی که تنهـا از  
از کتاب بخاری و ÷  باشد تأکید نموده است چنانکه در حدیث جبرئیل خصوصیت اهلل می

ُئوُل َما اْلَمْس»ی قیامت پرسید و وی پاسخ داد:  مسلم ثابت است که او از پیامبر در باره
 «.من داناتر از شما نیستم زمان آمدن قیامت، ر موردد» «َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمَن السَّاِئِل

دهد با اینکه در  ها را به اهلل نسبت می نوع دوم: تواتر احادیث قدسی از پیامبر که کالم آن
 قرآن ذکر نشده است

پروردگارش روایت نموده  از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم به تواتر رسیده که احادیثی را از
فیما گوید: ) ( آغاز کرده است یا راوی آن میقال اهلل تعالیاست و آن احادیث را با قول: )

 ت(. یرویه عن ربه
از جمله  -که برخی معاصرین  بخش زیادی از این احادیث به صحت رسیده است تا جایی

آوری  با جمع - «یةالّصحیق المسند من األحادیث القدس»شیخ مصطفی عدوی در کتابش 
ت   اند که ما در اینجا برای رد بر منکران به ت  حدیث قدسی را گرد آورده 185ها  آن

نماییم کـه در اینکـه    شان استدالل می کنیم بلکه به مجموع این احادیث استدالل نمی
دهد که در نص قرآن نیامده  پیامبرصلی اهلل علیه وسلم سخنی را به پروردگارش نسبت می

 کند. ی تواتر معنوی می افادهاست 
وجه داللت آن بر وحی بودن سنت، امری ظاهر و آشکار است چرا که راهی برای شناخت 

 آنچه خداوند فرموده است بجز وحی وجود ندارد.
 نوع سوم: تواتر بیان پیامبرصلی اهلل علیه وسلم برای قرآن

 های پیش سخن گفتیم. ی کافی در فصل در این مورد، به اندازه
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 وم:بنیاد س
 اجماع

کسی که در کتاب خداوند، رهنمود پیامبرش، راه و روش اصحابش و آنان که از 
نگاران اسالم  صحابه پیروی نمودند و نیز مذاهب پیشوایان، فقهاء، مفسران و تاریخ

نماید که حجت نشمردن سنت از اولین چیزهایی  کند تردیدی در این نمی تأمل می
 ٱلرَُّسوَلَوَمن ُيَشاِقِق ﴿فرماید:  گردد که می متعال داخل میاست که در قول خداوند 

 ﴾َما َتَولَّىَٰ ۦُنَولِِّه ِمِنيَنۗ  ُمؤۗ  ٱل َسِبيِل َرۗ  َغي ۗ  َوَيتَِّبع ُهَدىَٰۗ  ٱل َلُه َتَبيََّن َما ِدۗ  َبع ۗ  ِمن
 از) هدایت( راه) که آن از پس کند دشمنانگی ،مبراپی با که کسی» [115]النساء: 

 به را او گیرد، پیش در مؤمنان راه جز( راهی) و شده روشن( او ایبر ضاللت راه
 رهنمـود  اسـت  داشـته  دوستش( و شود می منتهی دوزخ به) که جهتی همان
 .«گردانیم می

زیرا کامال از جهت نقل متواتر معلوم است که قاضیان اصحاب پیامبرصلی اهلل علیه 
ر حدود، نکاح، ارث، وسلم پس از مرگ وی، آشکارا به سنت و رهنمود وی د

فرقی هم  -کردند  خرید و فروش و دیگر امور از عبادات و معامالت قضاوت می
ها منکر  و برخی از آن -کرد که آن امر در نص قرآن ذکر شده است یا که خیر  نمی

نمودند و در  کنید بلکه آنرا تایید می شدند که چرا چنین قضاوت می این قضاوت نمی
کردند و کسی از ایشان که از منبع  و سایر احوالشان اجرایی میباب اموال، نوامیس 

دادند در  صورت مستند به پیامبرصلی اهلل علیه وسلم اسناد می پرسید به آن امر می
گردید و بدان  کننده از طرف مقابل خود بخاطر این نسبت راضی می نتیجه، سؤال
داد از  ده حدیث را میکنن کرد و گاهی هم اگر شخص، احتمال توهم نقل قناعت می

ی تحقیق به تاییـد آن   شد که اگر نتیجه وی خواستار تحقیق و بررسی بیشتر می
گشت. این امر در وقتی صورت  انجامید طرف مقابل نیز تایید نموده و راضی می می
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پذیرفت که آنان منکر اعمال دینی منقول مردم بودند که اصلی در کتاب خدا و  می
 ج نداشت. سنت رسولش

کند که این امر  و هر کسی که کمترین درایت را به اخبار و ِسَیر دارد تردیدی نمی
ها،  ها و تعامالت محفوظ آن صورت تواتر معنوی ثابت است و قضاوت از آنان به

شان به سنت و رهنمود پیامبرصلی اهلل علیه وسلم است. و  شاهدی بر اعتماد کردن
های مسندی کـه    عنه را در کتابها و فتاوای صحابه رضی اهلل هر کس قضاوت
آوری نموده است مطالعه کند همچون مصن  عبدالرزاق و مصن   اخبارشان را جمع

نماید که این امور را اثبات  ابن تبی شیبه، صدها اخبار مسند صحیق مشاهده می
 ها بوده است. کنند چرا که این، راه و روش آن می

ین کسانی هستند که داخل در مؤمنانی تردیدی نیست که صحابه رضی اهلل عنه اول
 َرۗ  َغي ۗ  َوَيتَِّبع﴿باشند که خداوند متعال آنان را در این آیه چنین نامیده است:  می
براستی که خداوند به فضل، برتری و خیر آنان گواهی داده  ﴾ِمِنيَنۗ  ُمؤۗ  ٱل َسِبيِل

 ِحۗ  َفتۗ  ٱل ِلۗ  بَق ِمن َتنَفَق ۗ  مَّن ِمنُكم َتِويۗ  َلا َيس﴿فرماید:  است چنانکه می
 اٗ  َوُكّل ۗ  َوقََٰتُلوْا ُدۗ  َبع ۗ  َتنَفُقوْا ِمن ٱلَِّذيَن مَِّن ٗ  َدَرَجة َظُمۗ  َتع ِئَكۗ  ُتْولَٰ ۗ  َوقََٰتَل
 مّکه،) فتق از پیش که شما از کسانی» [10]الحديد:  ﴾ۗ  َنىَٰۗ  ُحسۗ  ٱل ٱللَُّهَوَعَد 
 اند، جنگیده( خدا راه در) و اند بخشیده( خود اموال از و کرده کم  اسالم سپاه به
 و درجه از برتر و فراتر مقامشان و درجه آنان. نیستند یکسان و برابر( دیگران با)

 و اند نموده بخشش و بذل( اسالم راه در مّکه،) فتق از بعد که است کسانی مقام
و نیز در  «دهد می نیکو پاداش ی وعده همه، به خداوند حال، هر به اّما. اند جنگیده

  ٱلَِّذيَنَو َتنَصاِرۗ  ٱلَو ُمهَِٰجِريَنۗ  ٱلِمنَ  َتوَُّلوَنۗ  ٱل ٱلسََِّٰبُقوَنَو﴿فرماید:  می این گفته که
 [100]التوبـة:   ﴾ُهۗ  َعـن  َوَرُضـواْ  ۗ  ُهمۗ  َعن ٱللَُّه رَِّضَي ٗ  سَٰنۗ  ِبِإح ٱتََّبُعوُهم

 پیش در را آنان روش نیکی به که کسانی و انصار، و مهاجران نخستین پیشگامان»
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 هم ایشان و است خوشنود آنان از خداوند پیمودند، خوبی به را ایشان راه و گرفتند
 و دیگر آیات که فراوانند. «خوشنودند خدا از

همچنین مقام دیگری نیز از آنان ثابت است که تبلی  و رساندن سنت به تابعین و 
باشد و این در مجموع متواتر معنوی است که  آموزش قولی و عملی آن به ایشان می

زد اهل سَیر، حدیث و دیگر علمای شریعت، شکی در قطعیت آن نیست و در ن
 هاست. های آثار و اخبار مملو از این کتاب

نقل از  ثبات می برخی  ا بر حجیت سنت را  یی که اجماع   کنند ها
رت  مبتدعه آن  -/ با بشر مریسی  ی امام عبدالعزیز کنانی . در چارچوب مناظره1

 ۗ  ُتمۗ  َفِإن َتنََٰزع﴿فرماید:  ت که می ق بر این قول خداوندشیخ ِکنانی با تعلی -دوران 
 ِمۗ  َيـو ۗ  ٱلَو ِبٱللَّـهِ  ِمُنوَنۗ  ُتؤ ۗ  ِإن ُكنُتم ٱلرَُّسوِلَو ٱللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه ٗ  ءۗ  َشي ِفي
 خدا به را آن کردید پیدا اختالف چیزی در اگر و» [59]النساء:  ﴾ۗ  ِخِرۗ  تۗ  ٱل
 و خدا به اگر برگردانید( نبوی سّنت به رجوع با) او مبراپی و( قرآن به ی عرضه با)
هیچ اختالفی در میان مؤمنان و اهل علم ». گفته است: «دارید ایمان رستاخیز روز

نیست که اگر آن را به اهلل رجوع دهیم به کتابش است و اگر به رسولش پس از 
باشد و فقط ملحدان در این امـر، تردیـد    وفات وی رجوع دهیم به سّنتش می

هیچ اختالفی در میان مؤمنان »ی کنانی تأمل کن که بیان داشته:  در گفته«. کنند یم
و فقط ملحدان در این امـر، تردیـد   »و نیز این گفته که: « و اهل علم نیست

 «.کنند می

تمام اهل اسالم، خبر واحد ثقه را از پیامبرصلی اهلل »/ گفته است:  حزم . و ابن2
ر گروهی همچون اهل سنت، خوارج، شیعه و قدریه علیه وسلم پذیرفته بودند و ه
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دانستند تا اینکه متکلمان معتزله پس از صد سال سر برآوردند و  را مفید علم می  آن
 1«.با این اجماع مخالفت کردند

اهل علم از »گفته است: « التمهید»ی  / در مقدمه . ابن عبدالبر قرطبی مالکی3
بر قبول خبر واحِد عدل و  -سب اطالع من بر ح -فقهاء و محدثان در تمام جهان 

وجوب عمل بدان در صورتی که ثابت گردد و اثر یا اجماع دیگری، آن را نسخ 
نکند اجماع دارند. بر همین اسا  تمام فقیهان در تمامی دوران از صحابه رضی اهلل 

هایی از اهل بدعت؛ گـروه انـدکی کـه     عنه تا به امروز بجز خوارج و گروه
این، اجماع بر حجیت خبر  2«.ن معتبر نیست بر این امر مّتفق هستندشا مخالفت

 واحد است خبر متواتر که جای خود دارد.

علماء در تمام دوران در اثبات احکام بر التزام به آیات »/ گفته است:  . عالئی4
 3«.قرآن عظیم و احادیث سنت متفق هستند

 ِفـي  ۗ  ُتـم ۗ  َفِإن َتنََٰزع﴿رماید: ف ت که می / در مورد این قول خداوند قیم . ابن5
مردم اجماع دارند بر اینکـه  »گفته است:  ﴾ٱلرَُّسوِلَو ٱللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه ٗ  ءۗ  َشي

رجوع به اهلل همان رجوع به کتابش و رجوع به رسول نیز رجوع به خود او در 
 4«.زمان حیاتش و به سنتش پس از وفاتش است

                                                 

دحکام، ابن حزم ) -1 دة( 114-1/113اإلحکام فی تصول ال  .دار اآلفاق الجدی
ر ) -2 لب دا د، ابن عب لتمهی  (.1/2ا
فهوم فی تنقیق صی  العموم، عالئی ) -3 درقم ط 397تلقیق ال دار ال  )1. 
م ) -4  (.1/39إعالم الموقعین، ابن قی
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ثبوت حجیت سـنِت پـاک و   »ته است: گف« إرشاد الفحول»/ در  . شوکانی6
استقالل آن در امر تشریع احکام، ضرورتی دینی است و در این مورد بجز کسی که 

 1«.باشد ای از اسالم ندارد مخال  آن نمی بهره

به هنگام سخن از حجیت خبر آحاد گفته است: « األنوار الکاشفة»/ در  . معلمی7
آوردن  2«.بر این امر محقق شده استدالیل در این باب بسیارند و اجماع سل  »
 کند. ی )محّقق( بر حتمیت ثبوت این اجماع نزد وی داللت می واژه

ی حجیت سـنت و   ها تأمل کنی وضوح و روشنی قضیه اگر در سیاق این اجماع
کنی، و اینکه از مسائل اختالفی معتبر  قطعیت آن نزد علمای مسلمان را مشاهده می

 ه و روش و رهنمود اهل علم است.نیست. براستی که این، را
 نوت: 

منابع که استفاده شده در پاورقی هر صفحه تذکر رفته ضرورت به تکرار آن در اخیر 
 نمی باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

د الفحول، شوکانی ) -1  (.1/97إرشا
 (.1/67، معلمی )األنوار الکاشفة -2
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 ليکوال: څارنوال اسداهلل نورزی

 
  قانون او قانونمنده ټولنهقانون او قانونمنده ټولنه

يې يو لړ خاص  له هغې ورځې چې بشري ټولنې خلق شوي دي، نو د اړيکو د تنظيم لپاره
ته شوي، چې د همدغه قاعدو او اصولو په رڼا کې دوی خپلې ځنیاصول او قاعدې رام
 اړيکې تنظيموي.

د اصولو او قاعدو فلسفه په دې کې ده چې انسانان فطرتا  داسې پيدا شوي دي، چې هر 
وخت لږ تاوان وکړي او ډېره ګټه، ځکه غوښتنې ډېرې دي او منابع محدودې، چې له 

سببه دوی د يو او بل په حقوقو تيری کوي او غواړې ډېر څه السته راوړي، نو ډېر  همدې
يا زورورو له لوري و ځپل شي او حقوق يې تر  شتمنوامکان د دې وي چې کمزوري تل د 

پښو الندې شي، خو ټاکل شوي اصول او قواعد بيا د دوی په اړيکو باندې نظارت کوي 
 و تجاوز وکړي.او زورور نه پريږدي چې په کمزور

د دغه پورتنۍ موخې د ښه تامين لپاره هره ټولنه د ځانګړو قواعدو مجموعې لري چې 
 قوانين نوميږي.

قوانين د قانون جمع ده. د هغه اجباري قواعدو مجموعه چې په يوه ټولنه کې د ټولنيز ژوند 
لل کيږي. او اړيکو د تنظيم په موخه د باصالحيته مقاماتو له لوري وضع کيږي قانون ب

 مخ( ۹هـ، ل: ۱۳۹۳)صمدي، 
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جر او سلسله مراتب هم بېال بيل دي چې همدغه د یهر هيواد د قانون جوړونې پروس
 رامنځته کيدو کړه وړه يې په هغه هيواد کې د قانون په تعري  هم اغېز لري.

مادې له مخې، قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شوری د  ۹۴د افغانستان د اساسي قانون 
ړو جرګو له خوا تصويب او د جمهور رئيس له خوا توشېق شوي وي. )اساسي قانون. دوا

 هـ، ل(۱۳۸۲
د قانون د وضع کيدو عمده هدف په ټولنه کې د نظم رامنځته کول، د عدالت تامين، د 

 زورزياتي او خپلسريو مخنيوی کول او د عامه ژوند خونديتوب دی.
کې ه نو د خلکو ژوند يې غېر مصؤن وي، عدالت پکه احيانا  کومې ټولنې قوانين ونه لري، 

او عادالنه نه وي، زورواکي پر کمزورو مسلط وي، د حکومتوالو د واک چلولو شيوه غېر
 ظالمانه وي.

ا وايي:  ابو علي سين
لکه څومره چې په ټولنه کې د وګړو تر منځ ټولنيزې اړيکې مهمې دي، همدومره د دغو 

 مخ(۵۹هـ، ل: ۱۳۹۲د قانون شتون اړين دی. )حکمت. اړيکو د تنظيم او ترتيب لپاره 
خو يوازې د قانون شتون هم بسنه نه کوي چې موږ تاسې په ټوله معنا د ټولنيزو رنځونو 
څخه وژغورل شو، يعنې د قانون حاکميت په دې نشي تامين کيدای چې موږ يوازې قوانين 

چې يو يې د قانون لرل دي  ولرو. د قانون د حاکميت لپاره دوه مهم عنصرونه شتون لري،
 مخ( ۹او بل يې د قانون تطبيق دی. )غالمي: 

هغه ټولنو کې چې د قانون پلي کول کمزوري وي، د هغو ټولنو سره يې هيڅ توپير نه وي، 
 په کومو کې چې قوانين شتون و نه لري.

وی د مطلقه عدالت مکتب پيروان د قانون د تطبيق په اړه يوه وجيزه وړاندې کړي ده، د
وايي چې: که په يوه جزيره کې يوه ډله انسانان اوسيږي، د دوی څخه کوم يو د داسې 

جزا ؤ، دا په داسې حال کې چې نور د دې دعمل مرتکب شو، چې مستوجب د اعدام 
ډه کيدو په حال کې دي، خو مخکې له دې کجزيرې ټول وګړي له يادې جزيرې څخه د  
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ګړو باندې يو پور پاتې دی چې هغوی بايد څخه چې دوی کډه شي، د دې جزيرې په و
 لومړی دا کس اعدام کړي او وروسته بيا کډه شي.

د دې مکتب پيروان د قانون د تطبيق په برخه کې دومره جدي وو او نظر يې لرلو چې د 
عدالت د تامين په برخه کې د قانون د تطبيق امر په هيڅ صورت بايد ونه ځنډول شي. 

 مخ ( ۲۵)دانش، 
ولنه کې تل ښه قوانين ولرو او پلي کيدل يې هم اسانتياوې رامنځته ټپاره چې موږ په د دې ل

کړي، نو قانون ځينې ځانګړنې او صفات لري چې هغه بايد په ځان کې ولري، چې عبارت 
 دي له:
 د يوشانوالي خاصيت -۱
 د مدون والي خاصيت -۲
 د عام والي او غير مشخص والي خاصيت -۳
 خاصيت د اجباري والي -۴
 د باصالحيته مقام له لوري د اصدار خاصيت -۵
 د استناد وړوالي خاصيت -۶
 د ماده وارۍ خاصيت ۷

 مخونه( ۱۰۰-۹۷هـ، ل: ۱۳۹۲)حکمت. 
که احيانا  موږ کوم قانون وضع کړو خو پورتني خصوصيات او ځانګړتياوې مو په نظر کې 

وانين بيا په پلي کيدو کې ستونزې ونه نيولی نو تر ګټې به يې تاوان ډېر وي، ځکه دا ډول ق
 پېښوي، د کوم هدف په منظور چې وضع شوی وي، هغه نه شي ترالسه کيدلی.

د دې لپاره چې موږ تاسې هم قانون ته تابع او قانونمنده ټولنه ولرو، اړتيا ده چې د قوانينو 
 ماهيت او تطبيق ته پاملرنه وکړو.

فغاني ټولنه کې تر هر څه مخکې د قوانينو د د پورتنيو تيوريکي بحثونو سره خوا کې په ا
ته کيدو بهير ډېرې د پام وړ ستونزې لري، ځکه کله چې د کوم قانون د تسويد او ځنیرام

و په عو  سمتي، ژبني او شخصي مالحظات ډېر ټکيږي، نو د ملي ګ یتصويب پړاوونه ط
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ارۍ او د قوانينو په نظر کې نيول کيږي، چې دغه ډول چاره په ښکاره د مسلکي قانون ګذ
 د خصوصيت له بحث سره په ټکر کې ده.

د دې تر څنګ اوږدو جګړو، بې ثباتيو، د دوامداره ثابت نظام او حکومت نشتون په پراخه 
کچه زورواکۍ او مافيا ته موقع په ال  ورکړي ده، چې او  مهال د قانون د تطبيق په 

 برخه کې لوی خنډونه همدا کړۍ جوړوي.
موږ په راتلونکي کې د قوانينو د ماهيت او تطبيق په برخو کې شته ننګونې  د دې لپاره چې

تصويب په برخو کې د متخصصو اوله منځه وړي وي، لومړی بايد د قوانينو د تسويد 
 ټيمونو څخه کار واخلو.

د تصويب  بهير ته د سياسي، مافيايي، بهرنيو او نورو کړيو السونه لنډ کړو او داسې قوانين 
قعيتونو سره سمون وخوري او د تطبيق په برخه کې اړو چې د ټولنې له وتصويب ک

 حساسيتونه راونه پاروي.
د قانون د تطبيق په برخه کې له جدي نظارت او کتنو څخه کار واخلو، ځکه دلته د 

 شخصي اړيکو په اسا  خل  له قانون څخه معاف دي.
راتلونکي کې د قانون په تطبيق  د فساد په له منځه وړلو کې جدي مبارزه وکړو تر څو په

 کې هيڅ نوع خنډونه حس نه کړو.
 

 ماخذونه:
 .۱۳۸۲/سلوغه/۸ګڼه، کال:  ۸۱۸اساسي قانون. رسمي جريده،  -۱
هـ ل. دويم چاپ، مومند خپرندويه ۱۳۹۲حکمت، سيد عبدالحکيم. مبادي حقوق.  -۲

 .اباد جالل –ټولنه 
 کابل -ندنه، مستقبل چاپ دانش، پوهاند دوکتور حفيظ اهلل، جزا پيژ -۳
جالل  -هـ ل. مسلم خپرندويه ټولنه۱۳۹۳صمدي، فريد احمد. د قانون بنسټونه.  -۴
 اباد.
 چاپ. gtzغالمي، دوکتور حسين. مباني حقوق و عدالت جزائی در افغانستان.  -۵
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري  هليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيفعاگزارش ال : 

 واليت كابل

 گزارش .1

 1/2/1398مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را  (15) تعداد 31/2/1398الي 

به اتهام  نفر( 36در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )که   هدادمورد رسيدگي قضائي قرار 
غدر و   اختال    گرفتار شده  ،  ، تزویرسوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ، اخذ رشوه 

( 28حاصل  و ) ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت8و از این تعداد )
ه محكوم گرديدقرار ذیل هاي مختل  حبس  به مجازات ه ومورد محاكمه قرار گرفتتن 
 .ندا

 نفر 4 حبس ی  ماه الی ی  سال. 

   نفر. 14سال حبس ی  الی پن 

  نفر . 10محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکائی 7505) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومین
 میشود.
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ا جر (1جدول شماره ) ز فساد بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه ب اشی ا ایم ن
ه ثور   سال  اداری والیت کابل ا  است 1398در م

 تصمیم قضائی

تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبو  به حبس تنفیذی

تعداد 
 محکوم

 برائت
تعداد 
 جریمه نقدی متهم

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

15
 

سسال 
حب

 

1 
- 5

 
س
سال حب

 

  
  ماه الی ی

ی
س
سال حب

 

4518 5 
 

10 1 16 
 

16 6 

سوء 
استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

۱ 

 
2 

 
 ۲ تزویر 3 6 1 5 1 2

2987 3 
 

1 1 5 
 

 ۳ اخذ رشوت 4 5

   
1 1 2 

 
 ۴ اختال  1 2

      
 ۵ غدر 1 7 7

7505 10 
 

 مجموعه 15 36 8 28 4 14

( دوسیه قرار قضائی صـادر و آنهـا را   2همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص کمیل خالهای تحقیقاتیَٰ غر  ت

ز فساد 2جدول شماره ) اشی ا ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ن
ه ثور   سال  والیت کابل  اداری ا  است 1398در م

 مرجع مربوط

 سبب قرار
تعداد 
 متهم

تعداد 
 قضیه

 نوع قضیه

شماره
 

 صخال و نواق

لی وا رن 1 څا  6  1 اختال   به  جر  ونی سالح من ن قا کتساب غیر  1 ا  

لی وا رن 1 څا  1  1 2 اختال    
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 مجموعه 2 7 2

 

مونه های از خالصۀ احکام  .2 ز  هابتدائی همحکمصادره ن اشی ا ا جرایم ن ارزه ب مب
 فساد اداری والیت کابل

 19/2/1398حکم مورخ 
اخذ رشوت  اتهام به  محکومیت مدیر امنیت ملی والیت کندهار    

امنیت ملی  755مدیر  1/10/1397موظفین ریاست امنیت ملی والیت کندهار بتاریخ 
والیت کندهار را به اتهام اخذ رشوت مبل  دو هزار دالر امریکایی از نزد مدیر امنیت 

انرا بشکل ماهرانه در تشناب دفتر  وبود   نشانی شدهقبال  ولسوالی میوند با  مبلغی که  
ئیات موظ  در حضور داشت بعد از تفتیش و تالشی ه  اش جابجا نموده بودکاری 

مقام عالی  975که دوسیه نسبی  اش به اسا  مصوبه نمبر نمود گرفتار څارنوال موظ  
ستره محکمه به ریاست محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل  

در قضیه اخذ رشوت را متهم  19/2/1398 و محکمه در جلسه قضایی مورخ  ارجاع
و  375ماده  2و فقره  371ماده  1فقره  5مبل  دو هزار دالر امریکایی طبق حکم بند 

کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی  214-213و رعایت مواد  385ماده  1فقره 
از بمدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه رشوت و انفصال 

 کرد.وظیفه محکوم به مجازات 
 18/2/1398حکم مورخ        

ز  اده ا اندانی قوتهای سرحدی به جرم سوء استف ز منسوبین قوم محکومیت دو تن  ا
 صالحیت وظیفوی

هیئتـی بـه ترکیـب     10/1/1398اندانی قوتهای سرحدی به تاریخ به اسا  هدایت قوم
ارگاه تحت نظر مدیر امنیـت ملـی   ، مدیر صحیه قرپرست مدیریت کش  و استخبارات سر

قوماندانی قوتهای سرحدی ستردرستیز موظ  میشوند تا در مورد اطالعات مبنی بـر  تهیـه   
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پوپن  زده در خمیر از سـوی خبـازی کـه    نان غیر صحی و انداختن نان های گندیده و 
 گذارش خـویش را در بررسی و   ،دارد  دههرا بع متذکره  پخت و پز نان خش  قوماندانی

ه نماید هیئت موظ  در گزارش خویش از صحی نبـودن  قوماندانی ارائاسراع وقت به مقام 
کثی  بودن کمپل که نـان در ان   ،پالستیکی که بخاطر محافظت خمیر ونان استفاده میشود

گهداری میشود، باز بودن دروازه و کلکین خبازی برای ورود حشرات و کم وزن بـودن  ن
ی  مقدار نان خش  و سـبو  همـه روزه در    کهنموده ان وخاطر نشوزن نان یاد اوری 

گـزارش  پس دو باره پخته میشود که بعد از مالحظـه  بین خمیر توسط ماشین مخلوط و س
فوق به ارتباط  قضیه دو تن از منسوبین قوتهای سرحدی و دوتن  از نماینـده قـرار دادی   

ئیه  رسیدگی به جرایم ناشـی  به محکمه ابتدابعد از تکمیل تحقیقات خبازی دستگیر و قضیه 
از فساد اداری والیت کابل  محـول گردیـده و  محکمـه در جلسـه قضـایی مـورخ       

به اتفاق ارا هـر  بعد از تکمیل تحقیقات خویش بحضور داشت طرفین قضیه  18/2/1398
چهار نفر از متهمین را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و شراکت در ان طبـق  

کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی هر واحد بـه مـدت    58و ماده  403حکم ماده  
یفه محکـوم بـه مجـازات    سه سه سال حبس تنفیذی ، و طرد از مسل  و انفصال از وظ

 نموده است  .
 29/2/1398حکم مورخ   

محکومیت یکتن از سربازان  ولسوالی اچین والیت ننگرهار به جرم اختال    
رایم جنایی قوماندانی امنیه ولسوالی اچین والیت ننگرهار بـر اسـا    مدیریت مبارزه علیه ج
ـتعالمی ان    مکتوب قوماندانی  پولیس محلی قوماندانی امنیه ولسوالی اچـین و معلومـات اس

پـولیس  در حالی  که سرباز  1393گان ولسوالی اچین در سال قوماندانی که یکتن از باشند
و  موصوف را دسـتگیر فرار نموده  مت خویش ه با کالشینکوف ذمحلی ولسوالی اچین بود

که قضیه وارد محکمه ابتدائیـه   می نمایدگیری به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی پیجهت 
مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت ننگرهار گردیده محکمـه در جلسـه قضـایی    

والیت ننگرهـار  خویش به اتفاق ارا  متهم سرباز اسبق ولسوالی اچین  29/2/1398مورخ 
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 391مـاده   1را در قضیه اختال  ی  میل کالشینکوف مندرج سجل حسب هدایت فقره 
کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت ی  سال وی  ماه حبس تنفیذی محکـوم  

افغـانی   49987کود جزا به مصادره مبل    389ماده  1به جزا  و نیز طبق هدایت فقره 
فیر مرمـی و   120نکوف ساخت کشور رومانیا چهار عدد شاژور و قیمت ی  میل کالشی

 نموده است .                                                پرتله به خزینه دولت اصدار حکم ی  ثوب 

مونه های از خالصۀ احکام . 3 ز  گین سن مبارزه با جرایم هابتدائی همحکمصادره ن اشی ا ن
 فساد اداری 

  15/2/1398حکم مورخ 
 حکومیت والی اسبق والیت هرات به جرم  اختال  م

 ۱۳۸۹درسـال    هیات اداره عالی نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه علیـه فسـاد اداری  
اجراات آمریت ملی بس والیت هرات را مورد تفتیش قرار داده اند کـه از جملـه تخطـی    

  الیـت هـرات   والی اسـبق و  این است  کهیکی هم که در گزارش هیت انعکا  یافته یهای
 .                                                                                       مبل  ی  میلیون افغانی از آمریت تصدی ملی بس بطور قرضه اخذ نموده است 

از جریان تحقیقات به عمل آمده چنین برمی آید که : والی اسـبق والیـت هـرات ذریعـه     
کـه   نگاشته استعنوانی آمریت تصدی ملی بس هرات 4/9/1388رخمو 1057مکتوب 

جهت ضرورت آنی مقام والیت به مبل  دومیلیون افغانی نیاز اسـت .  لـذا هـدایت داده    
عـاد  یدر خـتم م و میشود که مبل  فوق را طور قر  ی  ماهه در اختیار والیت قرار دهید 

قرار چ  نمبـر  پول مطالبه شده که مبل  مذکور واپس به تصدی مذکور پرداخت میگردد  
تحویلدار مقـام   و میگردد به جانب مقام والیت پرداخت  4/9/1388مورخ  648519

 والیت مبل  ی  میلیون افغانی را که از آمریت تصدی ملی بس طور قرضـه گرفتـه شـده   
مالحظـه شـد    ونفر توزیع نموده  11حسب هدایت مقام والیت برویت ی  جدول برای 

                                    میباشد نیز موجوددرجدول یت هرات والی اسبق وال
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ـیه تجـاوز از حـدود      آمر تصدی ملی قضیه تابع دوران محاکماتی گردیده و بس در قض
محکمـه   31/5/96مـورخ  در جلسه قانون جزا  285ماده  2صالحیت قانونی طبق فقره 

 ه مجازات گردیده است  استیناف ناشی از فساد اداری والیت هرات محکوم ب
ـیه   بعد از ترتیب اتهامنامـه و صـورت دعـوی   والی اسبق والیت هرات مورد در  لیو  قض

گردیده محکمـه در جلسـه    محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداریمحول 
ارنوال موظ  و مساعد حقـوقی مـتهم   څخویش با حضور داشت  15/2/1398قضایی 

اتهـام   بـه  را متهم قانون اجراات جزایی  به اتفاق آرا  209ماده   2غایب متکی به فقره 
کد جـزا و بـا    17و با درنظر داشت ماده  396تصرف غیرقانونی پول طبق هدایت ماده 

قانون اجراات جزائی به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیـذی و   237ماده  1رعایت فقره 
به دولت غیابا  محکوم بـه مجـازات    کد جزا به رد ملب  ی  میلیون افغانی 398طبق ماده 

                                                                       .ه است نمود

ي  هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج ز فساد ادار اشي ا ا جرايم ن استیناف مبارزه ب
  واليت کابل

 ( گزارش1

 1/2/1398اداري واليت کابل از تـاريخ ) محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد 
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشـي از فسـاد اداري را   14( تعداد )31/2/1398الي 

بـه اتهـام    نفر( 23در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ) که مورد رسيدگي قضائي قرار داده
م تطبیق اوامـر  عد  ،و تادیه رشوت  ، تزویرسوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اخذ رشوه 

اکتساب غیر قانونی سالح  گرفتار شـده و از ایـن   و  ، اختال ، غدر ،اخاذی غیر قانونی 
مـورد  ( تـن  16حاصل و ) ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت7تعداد )

 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختل  حبس  ه ومحاكمه قرار گرفت

 نفر  2ی  سال حبس ی  ماه الی. 

  نفر 7 پن  سال حبس ی  سال الی. 
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   نفر . 7محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکائی میشود.1063) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

 
ز فساد اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره ) اشی ا ا جرایم ن ارزه ب محکمه استیناف مب

ه ثور    سال اداری والیت کابل  ا  تاس 1398در م
 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبو  به حبس تنفیذی
تعداد محکوم

 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

15
 

سسال 
حب

 

1 
- 5

 
س
سال حب

 

  
  ماه الی ی

ی
س
سال حب

 

1063 7 
 

4 1 12 1 13 7 

ز  سوء استفاده ا
صالحیت 
ظیفوی  و

۱ 

   
1 

 
1 

 
1 1 

ه ت ی د تا و  زویر 
 رشوت

۲ 

   
1 

 
رشوت 2 2 1 1  ۳ اخذ 

      
 ۴ عدم تطبیق اوامر 1 1 1

   
1 

 
1 

 
1 1 

ر  ب غی کتسا ا
ونی سالح ن  قا

۵ 

      
ر 1 4 4  ۶ غد

    
1 1 

 
1 1 

ر  ذی غی اخا
ونی ن  قا

۷ 

1063 7 
 

 مجموعه 14 23 7 16 2 7

ی صـادر و آنهـا را   یا( دوسیه قرار قض5متذکره طی این مدت در مورد ) ههمچنان محکم
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص غر  تکمیل خالهای تحقیقاتیَٰ 

مبارزه با جرایم ناشی از فساد  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
ه ثور     سال  ل در اداری والیت کاب ا  است 1398م

 مرجع مربوط
 شماره ع قضیهنو تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار
 خال و نواقص

لی وا رن 1 څا  4  1 ر  زوی 1 ت  

لی وا رن 1 څا  2  1 رشوت  2 اخذ   

لی وا رن 2 څا  8  2 ده  استفا ء  3 سو  

لی وا رن 1 څا  2  1 ر   د طت  وسا 4  
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 رشوت

 
 مجموعه 5 16 5

 
 

مونه های از احکام خالصه  .2 ز  همحکمصادره ن اشی ا ا جرایم ن استیناف مبارزه ب
 لفساد اداری والیت کاب

 30/2/1398حکم مورخ           
ز منسوبین حوزه  انونی محکومیت یکتن  ا انزدهم پولیس به اتهام اخاذی غیر ق  پ

پولیس عار  عنوانی امریت استخبارات حوزه دهم  پانزدهم گان حوزه یکتن از باشند
اما از طرف منسوبین حوزه  مینمایم پانزدهم خانه خویش را اعمار گردیده که در ناحیه 

پول مینمایند که به اسا  عریضه عار  میگیرد و مطالبه صورت  مما نعت هم پانزد
گرفتاری خویش را ترتیب نموده که به تاریخ ریاست عمومی استخبارات پالن 

پانزدهم امنیتی پولیس حین اخذ  رشوه دوهم ساتمن معاون تولی حوزه  23/12/1397
گیر و به ارگانهای حوزه پانزدهم دستمبل  سه هزار افغانی پول او پراتیفی نشانی شده در 

عدلی وقضایی معرفی میگردد که قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد 
خویش  11/1/1398اداری والیت کابل راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

کود جزا از  445ماده  1را در قضیه اخاذی موظ  خدمات عامه طبق حکم فقره متهم 
نموده   ابتدای ایام نظارت و توقیفی ات به مدت سه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات

اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم وارد محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد 
در حال  30/2/1398اداری والیت کابل  گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

قانون تشکیل و صالحیت قوه  54ماده  حضور داشت حقیقی طرفین قضیه طبق حکم
  قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه فساد اداری والیت کابل را تائید نموده  است  .
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 مواد مخدر علیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  هگزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیال : 

 گزارش  .1

الی  1/2/1398مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي
به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي  ( دوسيۀ مربوط65( تعداد )31/2/1398

. در ارتباط به اين دوسيه ها ه استصادر نمودهای الزم قرار داده و در مورد آنها فيصله 
به  و هبه اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر مورد محاكمه قرار گرفت نفر( 90تعداد )

 .نده امجازات هاي مختل  حبس قرار ذيل مجازات گرديد

  نفر 1سال  5ال الی س 1حبس . 

  نفر. 70سال  15سال الی  5حبس 

  نفر. 18سال  20سال الی  15حبس 

  نفر . 1سال  30سال الی  20حبس 

  ( 10932،012مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر
 .شده استکیلوگرام انواع مواد مخدر نیز صادر 
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  الر آمریکائی میشود.( د7338)بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

 

 

 (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر 1جدول شماره )

ه ثور   سال  ا  1398در م
ئی قضا  تصمیم 

د ر موا  مقدا

تعداد قضیه
 

نوع قضیه
 

شماره
تنفیذی  به حبس  د محبو    تعدا
تعداد محکوم

 

ت
برائ

تعداد متهم 
 

جریمه نقدی
 

30
-20

 
سال حب
 س

15
-

20
 

سال 
س
حب

 

5 
- 

15
 

سال 
س
حب

 

1 
- 5

 
س
سال حب

 

298 
 

7 33 
 

40 
 

 1 مت امفتامین 30 7186،36 40

  
6 13  

 
19 

 
 2 هیروئین 14 161،342 19

6790 
  

11 
 

11 
 

 3 چر  9 2554،1 11

  
5 7 

 
12 

 
 4 مورفین 6 78،93 12

250 
  

2 
 

2 
 

 5 خشخاش 1 640 2

 
1  

 
2 

 
3 

 
 6 تریاک 3 176،28 3

   
2  1 3 

 
 7 مواد کیمیاوی 2 135 3

7338 1 18 70 1 90 
 

 مجموعه 65 10932،012 90

 مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر. ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2

  22/2/1398حکم مورخ 
گرام هیروئین  1544دو سال و شش ماه  حبس به اتهام قاچاق مقدار   
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مخدر مقیم میدان هوائی کابل بمنظور تثبیت و گرفتـاری  پرسونل مدیریت مبارزه علیه مواد 
قاچاقبران مواد مخدر در ساحه بین دو ترمینال چ  و کنترول را آغاز می نماینـد کـه در   

باشندگان والیت هرات که میخواستند ذریعه پرواز شرکت هـوائی  از جمع مسافرین دو تن 
ـ سواالت مسلکی بطور  کام ایر بصوب دهلی سفر نمایند متوق  و مورد ی  سلسله فاهی ش

قرار میگیرند   که در نتیجه اعتراف مینمایند  که ی  تعداد کپسول هـای حـاوی مـواد    
مخدر را بلعیده  و به کشور  هندوستان انتقال میدهیم  ، که بعد جهت انجام معاینـات بـه   

نـات و  شفاخانه معرفی و اعزام شدند، که در نتیجه دوکتوران شفاخانه بعد از انجـام معای 
( قرص کپسول مواد مخدر هیروئین بـه وزن مجمـوعی   77مانورهای خاص طبی به تعداد )

( قرص مواد مخدر بـوزن مجمـوعی   68و به تعداد )  بطن یکتناز  را ( گرام836مقدار)
ـیه      را ( گرام  هیروئین 708مقدار) از بطن  متهم دومی  بدست آورده  و بـه ارتبـاط قض
  را گرفتار مینمایند . آنان

قضیه وارد محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده  محکمه 
را در قضیه انتقال مقدار ین به اتفاق آرا متهم 22/2/1398در جلسه قضایی مورخ 

( 214و  213( و رعایت مواد )302( ماده )1( فقره )4( گرام وفق هدایت بند )836)
حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده و همچنان دو کود جزا بمدت دو سال و شش ماه 

سیت مبایل معه  سیمکارت های آن، دوصد دالر امریکایی و پول تکت طیاره را 
( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره نموده و 32عندالحصول طبق ماده )

بدست آمده (  کیلو گرام هیروئین 1.544( قانون مذکور به محو مقدار )19طبق ماده )
 نیز اصدار حکم نموده است .

ارزه علیه مسکرات و مواد مخدرب:  اف مب  گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استین

 . گزارش 1

الی  1/2/1398)محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي 65( تعداد )31/2/1398
رار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ق
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( تن آنان به 2گرفتار شده و از این تعداد )به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر  نفر( 96)
به  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 94)و  نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت

 .نده ابس قرار ذيل مجازات گرديدمجازات هاي مختل  ح
  نفر. 32سال  5 – 1حبس 

  نفر.  40 سال 15 – 5حبس 

  نفر.  19  سال 20 – 15حبس 

  نفر   3سال  30ـ  20حبس. 

( کیلوگرام مواد مخدر 764،27610همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار )
 .ه استکش  و ضبط گردید

ا مسکرات و مواد ( بیانگر اجراآت قضایی 1جدول شماره ) ارزه ب اف مب محکمه استین
ه ثور سال مخدر طی  ا اشد 1398م می ب  
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 مجموعه 65 27610،764 96 2 94 32 40 19

 

 

ارزه علیه مسکرات وموادمخدر حکم صادره خالصه  .2 اف مب  محکمۀ استین

  31/2/1398حکم مورخ 
کیلو گرام  700،12گرام تریاک و مقدارکیلو  12به اتهام قاچاق مقدار  حبس  پن  سال
 چر  

لیل  تاریخ پرسونل قطعات خاص مبارزه با مواد مخدر بهبه اسا  اطالع شخص اعتمادی به 
 ( خیرخانـه  سرکوتل ) میر کاریز شمال دروازهدر جریان چ  وسایط  12/1397(/6/7)

 شناسـایی  بود حرکت در کابل بطرف بغالن والیت سمت از که فلنکوچ نوع واسطه یکعراده
 بـه  شـده  بارگیری پیاز های بوری داخل از نتیجه در که میگیرد قرار تالشی مورد و متوق  ،

 مخـدر  مـواد  نیز ان در که ظرف  عدد ی  در و تریاک نام تحت مخدر مواد بسته سه تعداد
 مقـدار  و تریـاک  گـرام کیلـو   12مقدار   به درمجموع که بوده موجود تریاک نام تحت

 خـالص  وزن البراتـوار  تست بعد البته میگردد دریافت و کش  چر  گرام کیلو 12،700
 کیلـو  12،700 مقـدار  امده دستب چر  خالص ووزن گرام کیلو 12 امده بدست تریاک
 ارگانهـای  بـه  و دسـتگیر  نقلیـه  واسطه دریور قضیه به پیوند در و گردیده تثبیت مثبت گرام
 مخـدر  مواد و مسکرات علیه مبارزه ابتدائیه محکمه وارد قضیه  میگردد معرفی وقضایی عدلی
را در  خویش به اتفـاق آرا مـتهم     25/1/1398 مورخ قضایی جلسه در محکمه گردیده

( کود جزا 304( ماده )1( فقره )6( کیلو گرام تریاک طبق بند )12قضیه قاچاق  مقدار )
( کود مذکور بمدت )پـن ( سـال   214( ماده )4( و فقره )213با در نظر داشت ماده )

( مـاده  1( فقره )6( کیلو گرام چر  طبق بند )12.700حبس و در قضیه انتقال مقدار )
( کود مذکور بمدت )چهار( سال حبس محکوم بـه  214و  213( با رعایت ماده )305)

( کود مذکور شدید ترین جزا )پن ( سال حـبس  73مجازات نموده است که   طبق ماده )
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 هم چنـان قابل تنفیذ میباشد  وباالیش ( کیلو گرام تریاک 12از رهگذر قضیه انتقال مقدار )
( هزار افغـانی  21به مصادره مبل  )( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 32طبق ماده )

( بوری پیاز و ی  سیت مبایل معه  سیمکارت ان و طبـق  59( افغانی پول فروش )6254)
ـیه  19ماده ) ( قانون مذکور به محو مواد مخدر بدست آمده نیز حکم گردیده است  اما قض

د څارنوال موظ  وارد محکمه استیناف مبارزه علیـه مسـکرات و مـوا   قناعت نسبت عدم 
مـاده  حکم خویش متکی به  31/2/1398مخدر گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ  

قـانون اجـراات جزایـی فیصـله      267قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده  54
 محکمه ابتدائیه را تائید نموده است .

  30/2/1398حکم مورخ 
ر ) اچاق مقدا ا بنگدانه  ( کیلو گرام چر  مخلوط300ده سال حبس به اتهام ق  ب

به اسا  اطالع منبع محرم اداره تحقیقات یکتعداد اشـخاص در قریـه تیرلـی و مـورگی     
کشـت نمـوده و   را  ولسوالی اچین والیت ننگرهار مواد مخدر تحت نام بنگدانه و چر  

غر  پروسس در منازل خویش جابجا نموده اند که اداره تحقیقات بـا همـاهنگی قطعـه    
ات مشترک را ذریعه چهار بال هلیکوپتر پـالن نمـوده  و لیـل    ( ی  عملیNIUعملیاتی )
به محل رسیده  و ساحه  را توسط پرسونل عملیاتی انسـداد و   9/1397(/19/20مورخ )

هدف مورد  نظر را مورد تالشی قرار میدهند  و در جریان تالشی از  منزلـی کـه توسـط    
نام چـر  و بنگدانـه بدسـت    ( ُتن مواد مخدر تحت 3همکار تثبیت گردیده بود  مقدار )

آمده و به دلیل عدم امکان انتقال بعد از اخذ سمپل و عکاسی حریق گردیده ، و به ارتبـاط  
نتیجه تست البراتـواری چـر  و بنگدانـه    بعد از  ومواد بدست آمدهقضیه یکتن  گرفتار 
د . که قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبارزه علیـه مسـکرات ومـوا   است مثبت  تثبیت گردیده
ـیه      21/1/1398در جلسه قضایی مورخ  ومخدر گردیده  به اتفـاق آراء مـتهم در قض
( کود جزا به 305( ماده )1( فقره )7( کیلو گرام چر  طبق بند )2000حیازت مقدار )

( کیلو گرام بنگدانه طبـق  1000مدت )ده سال( حبس تنفیذی و در قضیه حیازت مقدار )
( 73جزا به مدت )ده سال( حبس که با رعایت ماده )( کود 306( ماده )1( فقره )6بند )
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( کیلو گرام چر  باالیش  قابل 2000کود مذکور مدت )ده سال( حبس مجازات مقدار )
و هکذا ی  سیت مبایل معه سـیم کـارت هـای ان  حسـب      دانسته شدهتطبیق و تنفیذ 
نداشته شـده  ( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر قابل مصادره پ32صراحت ماده )

ـ است  رایم مـواد  قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه  وارد محکمه استیناف رسیدگی به ج
بـه   30/2/1398محکمه در جلسه علنی  قضـایی مـورخ   مخدر و مسکرات  گردیده، 
( قـانون  267( قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده )54اتفاق آراء متکی به ماده )

 ابتدائیه را تائید نموده است.اجراآت جزائی حکم محکمه 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


